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  شرح الرسالة التدمرية: الكتاب 

 فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك

  شرح الرسالة التدمرية
  فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك

  املقدمة
باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده إن احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره، و نعوذ 

اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 
: آل عمران)) [م مسلمونَ يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنت(( عبده ورسوله 

١٠٢. [  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا (( 

يا أَيها ]. (( ١: النساء)) [نَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِ
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ) ٧٠(الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا 

ظا عزفَو فَاز فَقَد ولَهسراو٧١-٧٠: األحزاب" [يم.[  
 وشر - صلى اهللا عليه وسلم -فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد : أما بعد 

  :األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار ، وبعد 
خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا وما : ((فإن اهللا عز وجل ما خلق اجلن واإلنس إال لعبادته كما قال سبحانه

وندبعي٥٦: الذاريات" [ل.[  
ومن رمحة اهللا تعاىل خبلقه، ومنته عليهم أن بعث رسله مبشرين ومنذرين وداعني إىل توحيده، وحمذرين 

اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا ((من عبادة ما سواه كما قال عز وجل 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا : ((وقال سبحانه] ٣٦: النحل" [
  ] .٢٥:األنبياء" [s$$مç7ô‰كbrب

)١/١(  

  



 وجعل دعوته عامة كما قال عز - وسلم  صلى اهللا عليه-وقد ختم اهللا تعاىل الرساالت برسالة حممد 
فال يقبل اهللا تعاىل من أحد ] ١٥٨: األعراف" [قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا(( وجل 

 صلى اهللا عليه وسلم - ديناً سوى اإلسالم الذي جاء به حممد -- صلى اهللا عليه وسلم -بعد بعثته -
  .لته ناسخة للرساالت، ودعوته عامة جلميع األمم والناس، ألن رسا-

 برسالته خري قيام، فبلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح - صلى اهللا عليه وسلم -ولقد قام نبينا حممد 
األمة، وكشف اهللا الغمة، وجعلنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك، صلى اهللا 

  .يماً كثرياًعليه وسلم تسل
ومضى الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم على سنة نبيهم بالدعوة إىل التوحيد اخلالص، والتحذير مما 

ال يزال :( يضاده، أو ينايف كماله، وسار على جهم التابعون، وسلف األمة الصاحلون، مصداقاً لقوله
)  حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلكمن أميت أمة قائمة بأمر اهللا، ما يضرهم من كذم وال من خالفهم،

)١.(  
ومن األئمة األعالم، الذين كان هلم قدم صدق يف هذا املقام، شيخ اإلسالم أمحد ابن عبداحلليم بن عبد 

هـ، فقد دعا إىل دين اهللا، ٧٢٨هـ واملتوىف سنة ٦٦١السالم بن تيمية احلراين الدمشقي املولود سنة 
ان، فكان حبق من اددين هلذا الدين، وممن مجع خصاالً ال تكاد وقارع خصومه بالقلم واللسان والسن

  .جتتمع يف شخص واحد، فرمحه اهللا رمحة واسعة، ورفع درجاته يف عليني
__________  

إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له + أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل ) ١(
  .٤٩٥١ بنحوه يف كتاب اإلمارة برقم ، ومسلم٧٤٦٠برقم " كن فيكون

)١/٢(  

  

 يف فنون شىت، ال سيما فيما يتعلق بتقرير العقيدة، والرد على أهل البدع -رمحه اهللا-وقد ألف وكتب 
بشىت أصنافهم وفرقهم، فسطر القواعد، والضوابط، واملسائل، واألصول، وكشف عوار املبطلني 

 مرجعاً -رمحه اهللا-ا مبصطلحام وشبهام، فأضحت كتبه والزائغني الذين زخرفوا مقاالم، وموهو
  .لطالب احلق، ومورداً عذباً ينهل منه من يريد السري على ج السلف الصاحل

 الرسالة التدمرية، الشتماهلا على خالصة - رمحه اهللا-وإن من أهم مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 كثري من كتبه األخرى، ال سيما فيما يتعلق بتقرير منهج كثري من القضايا واملسائل اليت حتدث عنها يف

السلف الصاحل يف إثبات األمساء والصفات والرد على املخالفني هلم يف هذا الباب، وكذا بعض مسائل 
الشرع والقدر، فقد عرض شيخ اإلسالم هلذا كله بأسلوب مركز، وعبارات حمكمة وخمتصرة حوت 



  .لشيخ يف كتبه الكثريةكثرياً من املقاصد اليت بثها ا
لذلك جاءت بعض عبارات هذه الرسالة ومجلها جمملة وغامضة على كثري من طلبة العلم، حتتاج إىل من 

  .يوضحها، وحيل مشكلها
، وكان من أول شروحها )١(وقد اهتم بعض العلماء املعاصرين بشرحها واإلفصاح عن مقاصدها

للشيخ فاحل بن مهدي آل مهدي "  الرسالة التدمريةالتحفة املهدية شرح"وأفضلها الشرح املسمى بـ
هـ وهو شرح خمتصر قام بتأليفه ملا أسند إليه يف كلية العلوم ١٣٩٢ املتوىف عام -رمحه اهللا-الدوسري 

فالحظ أا يف حاجة ماسة إىل شرح يكشف النقاب عن غامضها، " الرسالة التدمرية"الشرعية تدريس 
كما ذكر ذلك يف مقدمة شرحه املشار . مع مفصلها، ويوضح جمملهاومييط اللثام عن مراميها، وجي

  ).٢(إليه
 خمتصر، وفيه إمجال، كما أنه يضمنه نقوالً عن شيخ اإلسالم -رمحه اهللا-وهو شرح كما ذكر مؤلفه 

  .دون اإلشارة إىل ذلك
__________  

  .٢١٨-٢١٦ ص انظر الدليل إىل املتون العلمية للشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم) ١(
  .١٥انظر التحفة املهدية ص ) ٢(

)١/٣(  

  

حفظه -وممن قام بشرح الرسالة التدمرية أيضاً شيخنا العالمة فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك 
 فقد شرحها مرات عديدة، حني كان يقوم بتدريسها يف كلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن -اهللا

  .د يف تقريب معانيها للطالب، وتوضيح مشكلهاسعود اإلسالمية، واجته
وملا كثر سؤال بعض طلبة العلم عن شرح الشيخ للرسالة التدمرية، وأكدوا رغبتهم فيه، واحلاجة إىل 

  .-جزاه اهللا خرياً-إخراجه ليستفاد منه، مت عرض املوضوع على فضيلته فأذن بصياغته وإخراجه 
  :طوات التاليةوقد سار العمل يف إخراج هذا الشرح باخل

 تفريغ األشرطة املسجلة بصوت الشيخ حني شرحه للرسالة يف القاعات الدراسية لطالب كلية -١
  .أصول الدين، وتنسيق بعض عباراا ومجلها مبا يناسب طباعتها

  . مجع ما كتبه تالميذ الشيخ من شرحه-٢
  .تدراكات، ومن مث إقراره قراءة مجيع الشرح بعد تنسيقه، على فضيلة الشيخ لتقييد بعض االس-٣
  . طباعة الشرح مع أصل الرسالة حبيث يكون النص املشروح أعلى الصفحة والشرح أسفلها-٤
  . العناية بعزو اآليات وختريج األحاديث واآلثار-٥



 اإلحالة يف بعض املسائل إىل مواطن أخرى، ال سيما من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ملن أراد -٦
  .التوسع فيها

ب أن أنبه إىل أن فضيلة شيخنا مل يشرح القاعدة السابعة، ألا ليست موجودة يف كثري من نسخ وأح
التدمرية، ورمبا تكون مأخوذة من كتاب آخر للمؤلف ومدرجة يف الرسالة التدمرية، وألن موضوع 

  .بعضها موجودة يف القاعدة األوىل، ولذا فقد اكتفى شيخنا بالتعليق املوجز عليها
  .ين أمحد اهللا تعاىل أن يسر إخراج هذا الشرح املبارك هلذه الرسالة العظيمةوبعد فإ

وأتوجه بالشكر اجلزيل لفضيلة شيخنا الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك على إذنه بالعمل على إخراج 
أن وأسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف عمره، و. شرحه وما بذل يف سبيل ذلك من أوقاته الثمينة للقراءة عليه

  .جيزل له املثوبة، ويضاعف له األجر، وأن جيعل ذلك له من العلم الذي ينتفع به من بعده

)١/٤(  

  

كما أشكر فضيلة الدكتور حممد بن عودة السعوي الذي أذن باعتماد نص الرسالة التدمرية الذي 
  .حققه، واالستفادة من حتقيقه

الذي أذن باالستفادة من اإلحاالت اليت علقها وأشكر فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن حممد العبداللطيف 
  .على نسخته من التدمرية، فأفدنا منها يف كثري من اإلحاالت

وأشكر أيضاً فضيلة الشيخ عبداهللا بن عايض القحطاين، والذي اعتمدنا ما كتبه من شرح الشيخ لبعض 
  .مقدمة الرسالة وللقاعدة اخلامسة

، سواء بتفريغ ألشرطته، أو بتصحيح لطباعته، أو مبتابعة وأشكر كل من أسهم يف إخراج هذا الشرح
  .واهتمام

وأسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف اجلهود، ويسدد اخلطى، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويرزق اجلميع 
  .اإلخالص يف األقوال واألعمال إنه على كل شيء قدير

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  :وكتبه

  ليمان بن صاحل الغصنس
  قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة

  بكلية أصول الدين بالرياض
  ترمجة الشارح

  فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك



  .فضيلة الشيخ العالمة عبدالرمحن بن ناصر بن براك الرباك، يرجع نسبه إىل العرينات من سبيع
  .بكريية، إحدى مدن منطقة القصيمهـ من شهر ذي القعدة يف بلدة ال١٣٥٢ولد يف عام 

نشأ يف تلك البلدة، وبعد عام من والدته تويف والده، فترىب يف طفولته عند أخواله من عائلة الرباك، وملا 
حممد بن محود بن : بلغ من العمر مخس سنني ذهب مع والدته إىل مكة، وكان يف كفالة زوج والدته

  .براك، ابن عم والدته
درسة الرمحانية، وكان عمره سبع سنني، وملا كان يف السنة الثانية االبتدائية أصابه ويف مكة التحق بامل

  .وجع يف عينيه، فقد على إثره بصره
عاد بعد ذلك مع أسرته إىل بلدته البكريية، وحفظ القرآن على يد عمه عبداهللا بن منصور الرباك، وكان 

  .مقرئ البكريية عبدالرمحن بن سامل الكريديسعمره عشر سنني تقريباً، مث راجع حفظه للقرآن على يد 

)١/٥(  

  

هـ تقريباً بدأ الشيخ يف طلب العلم؛ فقرأ على الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا السبيل ١٣٦٥ويف عام 
الذي كان مقيماً يف البكريية -مجلة من كتاب التوحيد، ويف اآلجرومية، وقرأ على الشيخ حممد بن مقبل 

  .الثالثة األصول، كما استفاد من الشيخ حممد بن صاحل اخلزمي -بعد إعفائه من قضائها
بعد ذلك رحل الشيخ مع أسرته إىل مكة، وكان عمره قرابة الرابعة عشرة، والتقى بالشيخ عبداهللا بن 

حممد اخلليفي إمام املسجد احلرام، وقرأ عليه يف النحو من اآلجرومية، كما التقى بالشيخ صاحل بن 
ف بالعراقي وهو أحد كبار تالميذ الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، وصديق حسني العلي املعرو

  .للشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز، واستفاد منه يف لقاءات معه يف بيته، ويف املسجد احلرام
هـ مديراً ملدرسة العزيزية بالدمل أحب أن يرافقه الشيخ ١٣٦٩وملا عني الشيخ صاحل العراقي عام 

 الرباك للدراسة على يد الشيخ عبدالعزيز بن باز، فرحل معه يف شهر ربيع األول من تلك عبدالرمحن
السنة، وهناك أحس الشيخ بشيء من الغربة والفراغ، وملا حضر حفالً يف املدرسة العزيزية أقيم على 
 شرف الشيخ عبدالعزيز بن باز، وألقيت فيه كلمات وقصائد، أعجب مبستوى الطالب والدروس، مما

 - وهو أعلى الصفوف املوجودة فيها تلك السنة-دفعه لاللتحاق بتلك املدرسة، فالتحق بالصف الرابع 
  .وكان من أهم ما استفاده يف تلك الدراسة اإلملام بقواعد التجويد األساسية

 سافر مع الشيخ عبدالعزيز بن باز برفقة جمموعة من طالبه إىل احلج، -هـ١٣٦٩-ويف تلك السنة 
هـ ترك املدرسة وآثر حفظ املتون واملذاكرة مع طالب الشيخ ١٣٧٠دته ويف مطلع عام وبعد عو

  .عبدالعزيز بن باز

)١/٦(  



  

وكان الشيخ عبدالرمحن الرباك طيلة مدة إقامته يف الدمل مالزماً لدروس الشيخ عبدالعزيز بن باز الذي 
 وكان يقرأ عليه بعد الفجر بعض كان له جملسان، بعد الفجر، وبعد املغرب، ورمبا جلس بعد الظهر،

املتون، ككتاب التوحيد، واألصول الثالثة يف التوحيد، وبلوغ املرام، وعمدة األحكام، يف احلديث، كما 
  .يقرأ عليه يف النحو ويف بعض الكتب املطولة كتفسري ابن كثري

  .وأما بعد املغرب فكان يقرأ عليه الرحبية يف الفرائض، واآلجرومية يف النحو
ويف الظهر يقرأ عليه يف بعض كتب احلديث كمسند اإلمام أمحد بتحقيق أمحد شاكر، الذي كانت 

  .أجزاؤه األوىل قد صدرت يف تلك الفترة
وقد حفظ شيخنا الشيخ عبدالرمحن الرباك يف تلك املدة كتاب التوحيد، واألصول الثالثة، ونظم 

 ألفية ابن مالك يف النحو، وقدراً من ألفية العراقي يف الرحبية، ومنت اآلجرومية، ومنت القطر، وقدراً من
  .علوم احلديث

وكان شيخنا مدة إقامته يف الدمل واليت قاربت سنة ونصف يف رعاية الشيخ صاحل ابن حسني العراقي، 
وكان مقيماً يف بيته، ويف هذه املدة درس عليه علم العروض الذي كانت للشيخ صاحل عناية به، وممن 

  .خ يف تلك الفترة الشيخ عبداهللا ابن قعود، والشيخ سليمان بن عبدالعزيز بن سليمانزامل الشي
هـ بدأت الدراسة يف املعهد العلمي بالرياض وكان شيخنا أحد املقبولني فباشر ١٣٧١يف مطلع عام 
 وكان من أبرز أساتذة املعهد ذلك الوقت فضيلة الشيخ حممد األمني الشنقيطي، وفضيلة، الدراسة فيه

  .الشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عبدالرمحن األفريقي، والشيخ حممد عبدالرزاق محزة
وممن زامل الشيخ يف الدراسة يف املعهد فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني، والشيخ صاحل بن عبدالرمحن 
ديد، األطرم، والشيخ حممد بن ردن البداح، والشيخ عبداهللا بن قعود، والشيخ عبداللطيف بن حممد الش

  .وغريهم
هـ، وكان ١٣٧٨هـ والتحق بكلية الشريعة وخترج منها عام ١٣٧٤وقد خترج الشيخ من املعهد عام 

  .ممن درسه فيها إضافة إىل السابقني الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد

)١/٧(  

  

 كلية هـ إىل١٣٨٢عمل الشيخ بعد خترجه مدرساً يف املعهد العلمي مدة ثالث سنوات، مث ا نتقل عام 
الرئاسة العامة للكليات واملعاهد "الشريعة، ودرس فيها احلديث والتفسري والتوحيد، وملا صارت 

هـ، ومت افتتاح كلية أصول ١٣٩٤جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام : جامعة باسم" العلمية
 واملذاهب هـ، وصنف األساتذة للتخصص، صار الشيخ أحد أعضاء قسم العقيدة١٣٩٦الدين عام 



املعاصرة يف كلية أصول الدين، فكان يلقي الدروس، ويشارك يف االس العلمية، ويف اإلشراف على 
  .هـ١٤٢٠الرسائل العلمية ومناقشتها إىل أن تقاعد وذلك عام 

وقد تشرفت بالتتلمذ على يد الشيخ والقراءة عليه يف بيته كما كنت درست عليه يف املرحلة اجلامعية 
موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص : (حلة الدكتوراه حيث أشرف على رساليت اليت بعنوانويف مر

  ).الكتاب والسنة
وال يزال الشيخ مستمراً يف إلقاء الدروس العلمية ال سيما يف مسجده بعد صالة الفجر واملغرب يف 

 كما أن له مشاركات يف فنون متنوعة، وللشيخ عدد كثري من التالميذ الذين طلبوا العلم على يديه،
  .اإلفتاء واإلصالح، وله من الصفات احلميدة ما أعلم أنه ال يرضى الكتابة عنها

أسأل اهللا تعاىل أن ميد يف عمره على طاعته، وأن يبارك يف علمه وعمله، وأن حيسن له اخلتام، إنه على 
  .كل شيء قدير، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

   الرمحن الرحيمبسم اهللا
  وبه نستعني

قال الشيخ، اإلمام، العامل، العالَّمة، شيخ اإلسالم، مفيت األنام، أوحد عصره، وفريد دهره، ناصر السنة، 
وقامع البدعة، تقي الدين، أبو العباس، أمحد بن الشيخ، اإلمام العالمة، شهاب الدين عبداحلليم بن 

م جمد الدين، أيب الربكات، عبد السالم بن تيمية احلراين رضي اهللا الشيخ ، اإلمام، العالمة، شيخ اإلسال
  :عنه وأرضاه

)١/٨(  

  

احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا 
ه، وأشهد أن حممداً فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل

  .عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
  .إخل..." احلمد هللا، حنمده ونستعينه"قوله 

" احلمد هللا: " خبطبة احلاجة، وتارة خيتصر ويقول-كما هي عادته يف أجوبته-افتتح الشيخ هذا الكتاب 
جع من غري تكلف وهو قليل، وهذه اخلطبة تعرف خبطبة فقط، وتارة ينشيء خطبة ويظهر فيها حتري الس

 يعلمها -عليه الصالة والسالم-احلاجة، وهي خطبة مأثورة ليست من إنشاء الشيخ، إذ كان النيب 
  ).١(- رضي اهللا عنه -أصحابه كما ذكر ذلك ابن مسعود 

..............................................................................  
ويذكر أهل العلم هذه اخلطبة يف باب اجلمعة ويف باب النكاح تنبيهاً على شرعية هذه اخلطبة عند عقد 



النكاح، ألن عقد النكاح ليس كغريه من العقود، فيستحب العلماء قراءة هذه اخلطبة عند عقد النكاح، 
  .متقاربةوأهل السنن، وألفاظها ) ٢(وهذه اخلطبة املأثورة رواها اإلمام مسلم

__________  
، والنسائي يف كتاب ٣٧٢١، ٣٧٢٠ برقم ٣٩٣-١/٣٩٢أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ) ١(

، والترمذي يف كتاب النكاح، ٣٢٨٠، ٣٢٧٩النكاح، باب ما يستحب من الكالم عند النكاح برقم 
ح برقم ، وابن ماجه يف كتاب النكاح، باب خطبة النكا١١٠٥باب ما جاء يف خطبة النكاح برقم 

١٨٩٢.  
  . عن جابر٨٦٧رواها اإلمام مسلم يف صحيحه خمتصرة يف كتاب اجلمعة برقم ) ٢(

)١/٩(  

  

؛ فمن خصائصه أنه أويت جوامع -عليه الصالة والسالم-وهذه اخلطبة من جوامع الكلم الذي أوتيه 
ة، وخطبة احلاجة من الكلم، واختصر له الكالم اختصاراً، فيأيت بالعبارة القصرية اليت حتمل معاين كثري

فاشتملت على التوحيد بأنواعه الثالثة، وإثبات : هذا، فإا قصرية لكنها اشتملت على أصول الدين
، ويتضح هذا مبا )١(القدر، وإثبات الرسالة، وفيها تفويض األمر إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وااللتجاء إليه

  .سيأيت إن شاء اهللا تعاىل
 أنه إذا خطب افتتح خطبته باحلمد والثناء -عليه الصالة والسالم-ي النيب من هد": احلمد هللا: "قوله

الْحمد للَّه رب : ((على اهللا، واهللا سبحانه قد محد نفسه وعلّمنا أن حنمده، وافتتح كالمه باحلمد فقال
 نيالَمنِ ة) ٢(الْعمحالرOدٹm§قسمت : هللاقال ا"ويف احلديث القدسي ]. ٢-١: الفاحتة" [$#٩چ

  ).٢(احلديث" محدين عبدي: قال اهللا" احلمد هللا رب العاملني: "الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فإذا قال
..............................................................................  
احلمد والشكر : قالوقد اختلف أهل العلم من املفسرين وشراح احلديث يف احلمد والشكر؛ فمنهم من 

  .شيء واحد وهو تعظيم املنعم والثناء عليه قوالً أو فعالً
__________  

، ٤٠-١٤/١٢يراجع يف الكالم على بعض معاين هذه اخلطبة جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
٢٩٠-١٨/٢٨٥.  
  .، كتاب الصالة)٣٩٥(أخرجه مسلم يف صحيحه برقم ) ٢(

)١/١٠(  

  



رق، فاحلمد هو الثناء باللسان على اجلميل االختياري وأما الشكر فهو تعظيم بل بينهما ف: وقال آخرون
. املنعم على إنعامه بالقول أو الفعل، وذا تكون العالقة بني احلمد والشكر العموم واخلصوص الوجهي
فإن العالقة بني الكلمات واملعاين تارة تكون العموم واخلصوص، وتارة تكون املماثلة، وتارة تكون 
املباينة، فالعالقة بني اإلنسان واحلجر املباينة، والعالقة بني اإلنسان والبشر املماثلة، لكن العالقة بني 

كل : اإلنسان واحليوان العموم واخلصوص املطلق، فأحدمها أعم مطلقاً والثاين أخص مطلقاً، فتقول
 مثل العبادة والصالة، إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنساناً، فبعض احليوان إنسان، وهذا أيضاً

فبينهما عموم وخصوص مطلق، أما العموم واخلصوص الوجهي فضابطه أن املعنيني جيتمعان يف حال، 
وينفرد كل منهما يف حال، ويمثِّل أهل املنطق هلذا باألبيض واإلنسان فإما جيتمعان يف اإلنسان األبيض، 

  وينفرد كل واحد منهما فاألبيض يف الثلج واألسود
 وهو الصحيح، فبينهما -على القول بالفرق-يف اإلنسان األسود، وهكذا نقول يف احلمد والشكر 

عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان يف الثناء على اهللا باللسان مبا أَنعم، فتعظيمه باللسان فيما أنعم به 
اللسان يف غري مقابل على عباده محد وشكر، وينفرد الشكر يف التعظيم بالفعل، وينفرد احلمد يف الثناء ب

نعمة، فاهللا تعاىل هو احملمود على كل حال، حممود على السراء والضراء فحمده على السراء محد 
  وشكر، ومحده على الضراء محد وليس بشكر، وعلى هذا يكون الشكر أعم من

..............................................................................  
ألداة، فالثناء إمنا يكون باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان واجلوارح، ويستشهد العلماء حيث ا

  :هلذا بقول الشاعر
  أفادتكم النعماء مين ثالثة يدي ولساين والضمري احملجبا

  â'qاعملُوا َآلَ داوود شكْرا وقَليلٌ من عبادي (( وجاء يف القرآن 

)١/١١(  

  

، واحلمد أعم من حيث املقتضي، فاملقتضي للحمد أوسع من املقتضي للشكر، ]١٣: سبأ"[$#٩
فاملقتضي للشكر هو النعم واملقتضي للحمد صفات الكمال مطلقاً، فالثناء على الشجاع بشجاعته 
والصبور بصربه محد وليس شكر، لكن الثناء على الشجاع مبا قام به من النصر لآلخرين ومن عونه 

  ).١(رلغريه محد وشك
. للعهد الذهين واحلضوري، وتأيت للجنس: تأيت ملعان كثرية" أل"لالستغراق، و" احلمد هللا"يف " أل"و

واليت تأيت للجنس تارة تأيت للداللة على احلقيقة، وتارة تأيت لالستغراق، واملراد ا هنا االستغراق، 
مد كله والثناء كله والتمجيد كله أي كل احلمد هللا تعاىل، والذي يستحق احل" احلمد هللا"فيكون معىن 



هو املتصف جبميع صفات الكمال، إذن فإثبات احلمد كله هللا تعاىل يدل على أنه هو املتصف جبميع 
صفات الكمال، وليس هذا إال هللا تعاىل وحده، واملخلوق قد يحمد، ولكن حيمد على ما عنده من 

موهوب له، وفضل من اهللا سبحانه وتعاىل، فهو احملامد، وما عنده من احملامد ليس أصيالً فيه بل هو 
  الذي يكرم من يشاء مبا شاء من

  -وأعظم الناس استحقاقاً للحمد أكثرهم حمامد وفضائل وهو. احملامد والفضائل
.............................................................................  

، فامسه هذا عليه الصالة "حممد" وهذا يتصل بالكالم على امسه -- صلى اهللا عليه وسلم -نبينا حممد 
، ويدل أيضاً على معىن - صلى اهللا عليه وسلم -والسالم علَم وصفة، فهو علم على شخصه 

  ).٢(عظيم
  .أما املستحق للحمد كله على اإلطالق لذاته فهو اهللا تعاىل

__________  
ص (وعدة الصابرين ) ٢٥٧-٢/٢٥٦(ارج السالكنيمد: ينظر يف الفرق بني احلمد والشكر يف) ١(

والوابل ) ٩٦-٢/٩٢(بدائع الفوائد : والفرق بني احلمد واملدح والثناء واد يف). ١٩١-١٩٠
  ).١١٩ص (الصيب 

  ).١/٨٩(وزاد املعاد ) ١٠٧-٨٧ص (ينظر جالء األفهام ) ٢(

)١/١٢(  

  

واع التوحيد وهو توحيد األمساء والصفات، ويالحظ ذا أن إثبات احلمد هللا تعاىل تضمن نوعاً من أن
فهو سبحانه الذي له مجيع األمساء احلسىن والصفات العلى، ال شريك له يف ذلك وال شبيه، فهذا كله 
يتضمنه إثبات احلمد، فأمساؤه كلها حسىن، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها عدل وحكمة 

  .ورمحة
تفيد " احلمد هللا"األول، فله احلمد الثابت ألن اجلملة االمسية هذا فيه توكيد للحمد " حنمده: "قوله

فهو تعاىل املستحق للحمد كله . تفيد التجدد" حنمده"وله احلمد املتجدد ألن اجلملة الفعلية . الثبات
على اإلطالق، وله منا أن حنمده محداً متجدداً يف احلاضر ويف املستقبل كل حبسب ما وفقه اهللا تعاىل، 

 صلى اهللا عليه -بحانه كما أثىن على نفسه وفوق ما يثين به عليه عباده، قال أعلم اخللق به فهو س
أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت  (-وسلم 

العباد والعباد ال يستطيعون أن يثنوا على اهللا تعاىل كما يستحق بذاته، ألن ) ١)(كما أثنيت على نفسك
ال يعلمون كل ما هللا من األمساء والصفات حىت الرسول ، ال يعلم كنه صفاته سبحانه وتعاىل، لذلك قال 



  :-عليه الصالة والسالم-
..............................................................................  

: الصالة والسالم يف حديث الشفاعةوقال عليه "ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (
فأقع ساجداً لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاً مل يفتحه على أحد "

ومحد العباد لرم حبسب علمهم به تعاىل، فمن كان أعلم بأمساء اهللا تعاىل وصفاته كان أقدر ). ٢)(قبلي
 أعلم بنعمه وأكثر استحضاراً هلا كان أقدر على محده على محده ممن ليس كذلك، ومن كان أيضاً

  .وشكره
__________  

  .٤٨٦كتاب الصالة برقم ) ١/٣٥٢(أخرجه مسلم ) ١(
 ومسلم بنحوه يف ٤٧١٢برقم " ذرية من محلنا مع نوح"أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب ) ٢(

  .١٩٤كتاب اإلميان برقم 

)١/١٣(  

  

اللهم : مبعىن" أستعني اهللا"التاء يف اللغة العربية يفيدان الطلب، فقول العبد السني و" نستعينه: "قوله
اللهم اغفر لنا، فالسني والتاء للطلب يف : مبعىن" نستغفرك"اللهم اهدين، و: مبعىن" أستهديه"أعين، و

تفرده فيه طلب العون من اهللا تعاىل، وطلب العون من اهللا يتضمن االعتراف ب" نستعينه"الغالب فقوله 
نعبد وإِياك ) خx‚$ƒ: ((تعاىل بامللك وبالعطاء واملنع، واالعتراف بالفقر إليه، قال اهللا سبحانه

عüدètGَ،nS]"فعلى العبد أن يعبد ربه، وعليه مع ذلك أن يتوكل عليه، وأن يستعني ] ٤: الفاحتة
 قدرة لنا على محده، وال قوة لنا أن به؛ فإنه ال حول وال قوة إال باهللا تعاىل، وكذلك يف محدنا له، ال
  .حنمده إال بعون منه تعاىل، وهلذا قرن ذكر احلمد بذكر االستعانة

هذا مما تضمنته هذه اخلطبة وهو اللجؤ إىل اهللا " ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا: "قوله
  شر: تعاىل واالعتصام به سبحانه من شرين عظيمني

.............................................................................  
النفس وسيئات األعمال، وال يقي وحيفظ العبد من املخاطر والشرور إال اهللا سبحانه وتعاىل؛ فحقيق 

  .بكل مؤمن أن يلجأ إىل اهللا تعاىل مما خياف وحيذر
لنفس األمارة بالسوء؛ فإن النفوس هلا ثالثة املراد بالنفس هنا ا" ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا: "قوله

نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، وشر النفس األمارة بالسوء دعوا ): ١(أحوال
وما ] ٥٣: يوسف"[النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّا ما رحم ربي ) خb¨((وأمرها بالسوء كما قال تعاىل 



  .هيترتب على ذلك ويتبع
__________  

  .٢٩٤يراجع كتاب الروح البن القيم املسألة احلادية والعشرون، ص ) ١(

)١/١٤(  

  

املراد ا األعمال السيئة، وهي املعاصي، فإضافة السيئات : سيئات األعمال قيل" وسيئات أعمالنا: "قوله
املراد بسيئات : لاألعمال السيئة، وقي: إىل األعمال على هذا من إضافة الصفة إىل املوصوف، أي

األعمال العقوبات املترتبة على األعمال؛ ألا تسوء من وقعت عليه، فإضافة السيئات إىل األعمال على 
هذا من إضافة املسبب إىل السبب، فاألعمال اليت هي املعاصي سبب للعقوبات، فعلى األول التعوذ من 

  ).١( املسبب الذي هو العقوباتالسبب الذي هو األعمال السيئة، وعلى الثاين التعوذ من
فمن وقاه اهللا شر نفسه وسوء عمله فقد أفلح وجنا، وهذان الشران مها مصدر كل سوء وشر يتضرر به 

، قال ابن القيم ]٣٠: الشورى("[وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم (( العبد كما قال تعاىل 
  :يف هذا التعوذ

.............................................................................  
  سل العياذ من اثنتني

  شر النفوس وسيئ األعمال
  ولقد أتى هذا التعوذ منهما

  مها اللتان لك هذا اخللق كافلتانڑڑ
ما واهللا أعظم منهما شران  
  يف خطبة املبعوث بالقرآن

يف هذا اعتراف بتفرد الرب سبحانه وتعاىل " له، ومن يضلل فال هادي لهمن يهده اهللا فال مضل : "قوله
باهلداية واإلضالل، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فال هادي ملن أضل، وال مضل ملن 

  ّ§}((وهذا املعىن جاء صرحياً يف القرآن، قال تعاىل . هدى
__________  

، )٢/٢٠٨(، وبدائع الفوائد )١٧٢ص (داء والدواء وال) ١/١٢٣(يراجع كتاب إغاثة اللهفان ) ١(
  ).٩٣ص (وطريق اهلجرتني 

)١/١٥(  

  



s9r & فونك بالذين من دونه ومن يضلل فما له من هاد ومن يهد اهللا فما له منوخيو هدبع بِكَاف اللَّه
لَن تجِد لَه وليا من يهد اللَّه فَهو الْمهتد ومن يضللْ فَ: ((وقال سبحانه". مضل 

#Y‰گَ©د'D]"وقال تعاىل] ١٧: الكهف ،)) : كلْ فَأُولَئلضي نمي ودتهالْم وفَه اللَّه دهي نم
 مهtbrçژإ£"sƒّ:#$]"وقال سبحانه] ١٧٨: األعراف )) : مهذَريو لَه يادفَلَا ه لِ اللَّهلضي نم

 انِهِميي طُغفtbqà‰yJ÷ètƒ]"فالرب تعاىل هو املتفرد] ١٨٦: األعراف  
باهلدى واإلضالل، وهو املتفرد بالعطاء واملنع كما يف احلديث يف الذكر بعد الصالة ويف الذكر بعد 

ففي هذا ) ١"(ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد: "الرفع من الركوع
اهلدى والضالل، ومن أدلة هذا املعىن يف : اء واملنع، ومن أنواع هذا العطاء واملنعإقرار بتفرد الرب بالعط

ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممِسك لَها وما يمِسك فَلَا مرسلَ لَه من : ((القرآن قوله سبحانه وتعاىل
 هدعوقال تعاىل] ٢: فاطر"[ب)) :إِنْ يو ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِن يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ربِض اللَّه كسسم

  Oلفَضله يصيب بِه من يشاُء من عباده وهو الْغفُور ق
  ].١٠٧: يونس"[$#٩چ§mد

  :واهلداية نوعان
  :هداية خاصة، وهداية عامة

ا داية التوفيق واإلهلام، واهلداية العامة هي اليت يعرب عنها داية الداللة أما اخلاصة فهي اليت يعرب عنه
  :واإلرشاد، ومن شواهد اهلداية اخلاصة قوله تعاىل

..............................................................................  
__________  

، باب الذكر بعد الصالة، ٨٤٤لصالة برقم كتاب صفة ا) ١/٢٨٩(احلديث أخرجه البخاري ) ١(
  .١٩٤كتاب الصالة برقم ) ١/٣٤٣(ومسلم 

)١/١٦(  

  

 )) هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كوقوله تعاىل] ٩٠: األنعام"[أُولَئ )) : مهادا زودتاه ينالَّذو
"W‰èd]"١٧: حممد [اللَّ: ((وقوله تعاىل دهي نم دتهالْم وفَه ه]"وقوله تعاىل] ١٧: الكهف :
))y7¨Rخ ( ني مدهلَا ت|Mِ٦t7ômr&]"ومن شواهد اهلداية العامة قوله تعاىل] ٥٦: القصص :
)) اطري إِلَى صدهلَت كإِن٥وO  
 وإِما إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا: ((وقوله تعاىل] ٥٢: الشورى"[tGَ،oB)ة
#·'qàےx]".وقوله ] ٣: اإلنسان))$¨Br&ur لَىى عموا الْعبحتفَاس ماهنيدفَه ودثَم 



٣"y‰çlù#$اسِ : ((وقوله تعاىل] ١٧: فصلت"[؛لنى لدَآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهش
 قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيبوحنوها من اآليات] ١٨٥: ةالبقر"[و.  

  :والفرق بني اهلدايتني من وجهني
  .أن اهلداية العامة عامة للخلق، وأما اهلداية اخلاصة فهي خاصة باملؤمنني: الوجه األول
أن اهلداية العامة تكون من الرسل وأتباعهم، وأما اهلداية اخلاصة فليست مقدورة هلم بل : الوجه الثاين 

  .هي خاصة هللا عز وجل
..............................................................................  

ويف ضوء ما تقدم تكون اهلداية املذكورة يف هذه اخلطبة، خطبة احلاجة، من اهلداية اخلاصة اليت تفَسر 
  واهلدى من اهللا سبحانه يكون بالتوفيق. بالتوفيق واإلهلام

نع هذا التوفيق، فمن منعه اهللا التوفيق ومل مينحه إياه، لزم من ذلك أن يضل، واإلهلام، واإلضالل يكون مب
فالعبد بني التوفيق واخلذالن، فمن وفقه اهللا اهتدى، ومن مل يوفقْه ضل كما قال اهللا سبحانه يف احلديث 

هدوين يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاست(القدسي الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب ذر 
  ).١)(أهدكم

__________  
كتاب صفة ) ٤/٦٥٦(، والترمذي ٢٥٧٧كتاب الرب والصلة، برقم ) ٤/١٩٩٤(أخرجه مسلم ) ١(

  .٤٨القيامة، باب 

)١/١٧(  

  

وهذا اإلقرار واالعتراف يتضمن توحيد الربوبية؛ فإن كونه تعاىل رب كل شيء يقتضي أنه املتفرد 
  .ا هو حتقيق توحيد الربوبيةبالعطاء واملنع واهلدى واإلضالل، وهذ

هاتان الشهادتان مها " وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله: "قوله
شهادة أال إله إال : بين اإلسالم على مخس (-عليه الصالة والسالم-أصل دين اإلسالم كما قال النيب 

، والشهادة هي العلم واإلقرار بالشيء، فالبد )١( صحتهاحلديث متفق على) اهللا وأن حممداً رسول اهللا
: الزخرف"[Jn=ôètƒكtbqمن شهِد بِالْحق وهم ) خw: ((يف الشهادة من العلم كما قال تعاىل

٨٦[  
..............................................................................  

__________  



كتاب ) ١/٤٥(، ومسلم ٨كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم برقم ) ١/١١(أخرجه البخاري ) ١(
  .١٦اإلميان برقم 

)١/١٨(  

  

أقر وأعترف ظاهراً وباطناً بأنه ال إله إال اهللا، : أشهد أال إله إال اهللا، أي: والبد من اإلقرار، فقول العبد
 صلى اهللا عليه -قرار برسالة حممد فتضمنت الشهادتان اإلقرار بالتوحيد الذي هو أصل دين الرسل واإل

أمرت أن : (- صلى اهللا عليه وسلم - اليت ال يتحقق إسالم العبد إال ا مع التوحيد، كما قال -وسلم 
احلديث وكلمة التوحيد مركبة من ) ١)(أقاتل الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

 اهللا تعاىل، وإثبات اإلهلية له سبحانه، إذن فالتوحيد ال يتحقق إال نفي وإثبات، من نفي إهلية كل ما سوى
فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت : ((بنفي وإثبات، إال بكفر وإميان، كفر بالطاغوت، وإميان باهللا تعاىل، قال سبحانه

لَه امصفثْقَى لَا انالْو ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو يعمس اللَّها وîLىخ=t٢٥٦: البقرة" [و[ ،
تأكيد " وحده"حال أيضاً، فالكلمتان حاالن مؤكدتان، فـ " ال شريك له"حال، وقوله " وحده"وقوله 

  .تأكيد للنفي" ال شريك له"ملا تضمنته كلمة الشهادة من اإلثبات، و
د حبق إال اهللا وأصل معىن اإلله يف اللغة هو واملراد باإلله هنا املستحق للعبادة، أو املعبود حبق،فال معبو

: املعبود، فكل معبود سوى اهللا فهو معبود بالباطل، واهللا وحده هو املستحق للعبادة، كما قال تعاىل
  ].٦٢: احلج"[كَبِري ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَن ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ وأَن اللَّه هو الْعلي الْ((

وشهادة أال إله إال اهللا هي أصل دين الرسل من أوهلم إىل آخرهم، وشهادة أن حممداً رسول اهللا هي من 
  ،- صلى اهللا عليه وسلم -أصل دين اإلسالم الذي بعث اهللا تعاىل به حممداً 

..............................................................................  
__________  

فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا "كتاب اإلميان، باب ) ١/١٧(أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٢كتاب اإلميان برقم ) ١/٥١(، ومسلم ٢٥برقم " سبيلهم

)١/١٩(  

  

زمتان ، ومها متال- صلى اهللا عليه وسلم -فالشهادتان مها أصل دين اإلسالم الذي بعث اهللا به حممداً 
من حيث احلكم ال تصح إحدامها إال باألخرى، ويعرب عن هاتني الشهادتني باألصلني ومها التوحيد 

 عبداهللا وأنه - صلى اهللا عليه وسلم -والرسالة، والبد يف شهادة أن حممداً رسول اهللا من اإلقرار بأنه 



 - رضي اهللا عنه -ادة بن الصامت رسول اهللا تعاىل إىل الناس كافة وأنه خامت النبيني، كما يف حديث عب
من شهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله وأن عيسى "يف الصحيحني مرفوعاً 

عبداهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من 
 صلى - إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، وكما قال أشهد أال: وكما يف التشهد) ١"(العمل

، )٢"(ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أنا عبده فقولوا عبداهللا ورسوله: "-اهللا عليه وسلم 
 بأنه عبداهللا ورسوله هي الصراط املستقيم بني طريق -عليه الصالة والسالم-وهذه الشهادة للنيب 

 صلى اهللا عليه -، فإن الناس يف حق الرسول -عليه الصالة والسالم-ق اجلافني يف حقه الغالني وطري
  : طرفان ووسط-وسلم 

عليه -فريق جفوا وهم األكثرون، فكذبوه أو قصروا يف متابعته فيما جاء به، فهؤالء فرطوا يف حقه 
  .-الصالة والسالم

 -عليه الصالة والسالم-زله اهللا فيها، والشك أنه وفريق من الناس غلوا فيه فرفعوه فوق مرتلته اليت أن
  سيد ولد آدم وأنه خامت النبيني وأنه سيد املرسلني

....................................................................................  
__________  

" الكتاب ال تغلوا يف دينكميا أهل "كتاب األنبياء، باب قوله تعاىل ) ٣/١٢٦٧(أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٨كتاب اإلميان برقم ) ١/٧٧(، ومسلم ٣٤٣٥برقم 

، وابن ٣٤٤٥كتاب األنبياء، باب واذكر يف الكتاب مرمي برقم ) ٣/١٢٧١(أخرجه البخاري ) ٢(
  ).٢/١٤٧(حبان 

)١/٢٠(  

  

هلية ، لكن من اجلاهلني من غال حىت جعل له شيئاً من خصائص اإل- صلوات اهللا وسالمه عليه-
  :والربوبية كالذي يقول

  يا أكرم اخللق مايل من ألوذ به سواك عند حلول احلادث العمم
  إن مل تكن يف معادي آخذاً بيدي فضالً وإال فقل يا زلة القدم

  :ويقول 
  )١(فإن من جودك الدنيا وضرا ومن علومك علم اللوح والقلم

 شيئاً من خصائص الربوبية -ة والسالمعليه الصال-وأقوال أهل الغلو كثرية، فمن نسب للرسول 
  .كتدبريه للعامل أو القدرة على كل شيء أو نسب إليه مغفرة الذنوب والنجاة من النار فقد غال فيه



 عبد وال يزول عنه هذا الوصف، بل إن مرتلة العبودية هي أساس - صلى اهللا عليه وسلم -فهو 
نبيه بوصف العبودية يف أعلى املقامات، فقال سبحانه الشرف للرسل واملؤمنني؛ وهلذا يذكر اهللا تعاىل 

الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد ™ كz`"ysِ٦: ((وتعاىل يف مقام اإلسراء
 علَى وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا: ((وقال يف مقام التحدي] ١: اإلسراء"[{$#F%ّء$|
$tR٧ِ‰دtوقال تعاىل يف مقام الدعوة] ٢٣: البقرة"[م)) : اللَّه دبع ا قَاملَم هأَنو

çnqممô‰tƒ]"وقال سبحانه وتعاىل يف مقام اإلنذار] ١٩: اجلن))x8u'$t6s قَانَ ؟لَ الْفُرزي نالَّذ
 نيالَملْعكُونَ ليل هدبلَى عچ·#عƒة›tR]"١:الفرقان.[  

إذن فشهادة أن حممداً عبده ورسوله هي الوسط، وهي الصراط املستقيم بني طريق الغالني وطريق 
  -عليه الصالة والسالم-اجلافني املكذبني واملفرطني يف طاعته 

....................................................................................  
شهادة بأن حممداً عبده ورسوله تقتضي تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر فال. واتباعه وحتقيق متابعته

  .واجتناب ما عنه ى وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع
__________  

-٢٢٢من قصيدة الربدة للبوصريي، وانظر الكالم على هذه األبيات يف تيسري العزيز احلميد، ص ) ١(
٢٢٣.  

)١/٢١(  

  

عليه الصالة -الصالة على الرسول " وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياًصلى اهللا عليه : "قوله
 صلى اهللا -وقد أخرب اهللا تعاىل أنه هو ومالئكته يصلون على النيب .  هي من أفضل األعمال-والسالم

ا أَيها الَّذين َآمنوا اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي ي) خb¨: (( وأمر املؤمنني بذلك فقال-عليه وسلم 
  J¸$صلُّوا علَيه وسلِّموا 

  ].٥٦: األحزاب"[@n،َ=خ
أن الصالة من اهللا ثناؤه على عبده، واهللا تعاىل يصلي : وأحسن ما قيل يف تفسري الصالة من اهللا واملالئكة

يا أَيها الَّذين َآمنوا اذْكُروا ((: على املؤمنني، وأيضاً املالئكة تصلي على املؤمنني كما قال سبحانه وتعاىل
هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائكَته ليخرِجكُم من ) ٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصيلًا ) ٤١(اللَّه ذكْرا كَثريا 

 نِنيمؤكَانَ بِالْمورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم$VJ  
وجاء يف احلديث الصحيح أن العبد إذا خرج من بيته إىل املسجد فجلس يف . ]٤٢: األحزاب"['muد

ال تزال املالئكة تصلي عليه تقول اللهم صلّ عليه اللهم اغفر له ما دام يف "املسجد ينتظر الصالة 



ولكن لنبينا عليه الصالة والسالم من صالة اهللا تعاىل وصالة مالئكته ما يليق ) ١"(مصاله ما مل حيدث
  ).٢(قامه، فله احلظ األوفر والنصيب األكرب من صالة اهللا سبحانه ومالئكتهمب

....................................................................................  
__________  

 ويف باب من جلس ٦٤٧أخرجه بنحوه البخاري يف كتاب األذان، باب فضل صالة اجلماعة برقم ) ١(
  .٦٤٩، ومسلم يف كتاب املساجد برقم ٥٦٩سجد ينتظر الصالة برقم يف امل
  ).١/٢٦(، وبدائع الفوائد )٨٦-٧٦ص (جالء األفهام : ينظر) ٢(

)١/٢٢(  

  

الدعاء له بأن يصلي اهللا عليه، والبد من :  فمعناها-عليه الصالة والسالم-أما صالة املؤمنني على النيب 
 صلى اهللا - علمهم النيب -رضي اهللا عنهم- صالة، فإن الصحابة هذا القيد، فليس كل دعاء يقال إنه

له علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك :  التشهد مث قالوا-عليه وسلم 
" اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد: قولوا: يف صالتنا؟ فقال

إذن فالصالة من العباد تكون بسؤال اهللا تعاىل أن يصلي عليه ). ١(ظه املختلفةإىل آخر احلديث بألفا
 -فهي إذن دعاء خمصوص، وإن كانت الصالة يف اللغة هي الدعاء يف اجلملة، لكن الصالة على النيب 

  ". من املؤمنني تكون بسؤال اهللا أن يصلي عليه-صلى اهللا عليه وسلم 
  :بة اشتملت على أصول الدينوبعد هذا كله يالحظ أن هذه اخلط

 التوحيد بأنواعه الثالثة، توحيد اإلهلية الذي دلت عليه شهادة أال إله إال اهللا، وتوحيد الربوبية الذي -١
كما يتضمنه االلتجاء والتعوذ؛ فإن " من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له"تضمنته مجلة 

  .ضمن توحيد الربوبيةاالستعانة وااللتجاء والتعوذ كل ذلك يت
وتوحيد األمساء والصفات يتضمنه احلمد، فإثبات احلمد كله هللا تعاىل يتضمن أنه تعاىل املتصف جبميع 

  .احملامد
  . كما تضمنت هذه اخلطبة إثبات الرسالة، وذلك هو مضمون شهادة أن حممداً رسول اهللا -٢

....................................................................................  
__________  

 برقم - صلى اهللا عليه وسلم -أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب الصالة على النيب ) ١(
  .٤٠٦، ومسلم يف كتاب الصالة برقم ٦٣٥٧

)١/٢٣(  



  

 مستفاد  وتضمنت هذه اخلطبة أيضاً أصالً من أصول اإلميان وهو اإلميان بالقدر خريه وشره، وهذا-٣
وكذلك االستعانة " من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له"مما تضمن توحيد الربوبية فقوله 

به وااللتجاء إليه والتعوذ كل ذلك يتضمن اإلميان بالقدر خريه وشره، وذلك أن توحيد الربوبية يتضمن 
على مخسة من أصول اإلميان وهي إثبات القدر، وهلذا كانت اآليات املتضمنة ألصول اإلميان مشتملة 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا : ((اإلميان باهللا واملالئكة والكتب والنبيني واليوم اآلخر، كقوله تعاىل يف سورة البقرة
ملَائكَة والْكتابِ والنبِيني وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ولَكن الْبِر من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ والْ

 tBur`: ((وقوله تعاىل يف سورة النساء] ١٧٧: البقرة[اآلية"mمm6خmد¾وَآتى الْمالَ علَى 
 ومل] ١٣٦: النساء/"[ètد´‰‹#يكْفُر بِاللَّه وملَائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الَْآخرِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا 

يذكر فيها األصل السادس وهو اإلميان بالقدر خريه وشره ألنه يتضمنه األصل األول وهو اإلميان باهللا 
تعاىل، فإن اإلميان باهللا تعاىل رباً وإهلاً، واإلميان بكمال ربوبيته وملكه يتضمن أن اهللا على كل شيء قدير، 

هذا هو حتقيق اإلميان بالقدر، فإن اإلميان وأن ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وأنه اخلالق لكل شيء؛ و
بالقدر يتضمن املراتب األربع املعروفة ومنها عموم املشيئة وعموم اخللق، إذن فإثبات القدر يدخل يف 

إن هذه اخلطبة اشتملت أيضاً على إثبات القدر الذي هو األصل السادس : توحيد الربوبية، وهلذا نقول
  .من أصول اإلميان

  :تنبيه
   ونقلها عنه-رمحه اهللا تعاىل-مسألة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية وهنا 

....................................................................................  

)١/٢٤(  

  

أنه يالحظ يف مجل هذه اخلطبة أا جاءت بصيغة اجلمع :  وهي-رمحه اهللا-تلميذه العالمة ابن القيم 
ويف الشهادتني جاءت " ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناحنمده "

، وهذه هي الصيغة الصحيحة، فال "وأشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله"بصيغة اإلفراد 
ادتني بصيغة بصيغة اجلمع، فما السر يف ذكر اجلمل األوىل بصيغة اجلمع وذكر الشه" ونشهد: "تقول

  ):١(اإلفراد؟ ذكر شيخ اإلسالم املؤلف أن هلذا وجهني
أن اجلمل األوىل فيها دعاء وطلب من اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا مما تدخله النيابة، فاملسلم يدعو : األول

لنفسه ويدعو إلخوانه، وأما الشهادتان وهي التوحيد واإلقرار بالرسالة فإما ال ينوب فيهما أحد عن 
  .د، فال تدخلهما النيابةأح



أن اجلمل األوىل هي إنشاء، أما الشهادتان فهما إخبار من اإلنسان عن نفسه مبا يعتقد، وال : الوجه الثاين
فالن يشهد أال إله إال اهللا وأن حممداً : ميكن ألحد أن خيرب يف هذا على احلقيقة إال عن نفسه،وأما إذا قلنا

ال عما يعتقد يف نفسه، فهذا من السر يف الفرق بني مجل هذه اخلطبة، فهذا إخبار عما أظهر " رسول اهللا
  .واهللا أعلم

-هذه الكلمة يؤتى ا للداللة على الشروع يف املقصود، وهي مجلة كان من هدي النيب " أما بعد"قوله 
 اجلملة وهذه" أما بعد: " استعماهلا يف خطبه، فبعد محد اهللا والثناء عليه يقول-عليه الصالة والسالم

أول من قاهلا داود عليه : للناس فيها كالم من حيث أول من قاهلا، واختلفوا يف هذا اختالفاً كبرياً، فقيل
  السالم،

...................................................................................  
__________  

  .٣/٥٤ينظر ذيب سنن أيب داود البن القيم ) ١(

)١/٢٥(  

  

أول من قاهلا سحبان بن وائل اخلطيب املشهور، وهناك أقوال حىت فُسر ا قوله تعاىل يف شأن : وقيل
: ص"[$#:ƒّـدs>$ الْحكْمةَ وفَصلَ ةurنçm"oY÷ s?#u((داود عليه الصالة والسالم 

فمن ). ١(صمنيوهذا مرجوح، بل املراد الفصل الذي يفصل بني احلق والباطل ويفصل بني املتخا] ٢٠
وهذه الكلمة تفسر . بديع الكالم أن يؤتى ا لالنتقال من االفتتاح إىل الدخول والشروع يف املقصود

  .شرطية، وجواا هو ما بعد الفاء" أما"فـ" مهما يكن من شيء بعد"عند أهل اللغة بـ 
وع عن اإلضافة ظرف مبين على الضم يف حمل نصب حلذف املضاف إليه ونية معناه فهو مقط" بعد"و

  .لفظاً ال معىن
__________  

 -عليه السالم-داود : واختلف يف أول من قاهلا، فقيل): "٢/٤٧٠(قال احلافظ يف فتح الباري ) ١(
رواه الطرباين مرفوعاً من حديث أيب موسى األشعري ويف إسناده ضعف، وروى عبد بن محيد والطرباين 

 أعطيه داود، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعيب عن الشعيب موقوفاً أا فصل اخلطاب الذي
  .فزاد فيه عن زياد بن مسية

أول من قاهلا يعرب : أول من قاهلا يعقوب، رواه الدارقطين بسند واه يف غرائب مالك، وقيل: وقيل…
كعب بن لؤي أخرجه القاضي أبو أمحد الغساين من طريق أيب بكر بن عبدالرمحن : ابن قحطان، وقيل



قس بن ساعدة، واألول أشبه، وجيمع بينه وبني غريه بأنه : سحبان بن وائل، وقيل:  ضعيف، وقيلبسند
  .هـ.ا"بالنسبة إىل األولية احملضة، والبقية بالنسبة إىل العرب خاصة، مث جيمع بينها بالنسبة إىل القبائل

)١/٢٦(  

  

ه مين يف بعض االس، من الكالم فقد سألين من تعينت إجابتهم أن أكتب هلم مضمون ما مسعو: أما بعد
يف التوحيد والصفات، ويف الشرع والقدر، ملسيس احلاجة إىل حتقيق هذين األصلني، وكثرة االضطراب 
فيهما، فإما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم، واإلرادة والعبادة، البد أن خيطر هلم 

ن معه إىل بيان اهلدى من الضالل، ال سيما مع كثرة من خاض يف ذلك من اخلواطر واألقوال ما حيتاجو
يف ذلك باحلق تارة، وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب يف ذلك من الشبه اليت توقعها يف أنواع 

  .الضالالت
  .إخل..." فقد سألين: أما بعد"قوله 

  :الشيخ يف هذه اجلملة يذكر السبب الباعث له على التأليف وهو أمران
  .سؤال بعض الراغبني يف العلم: لاألو

  .أمهية ما سألوا عنه: والثاين
  .التوحيد والصفات، والشرع والقدر: وبين أيضاً املوضوع الذي سألوا عنه وهو األصالن

  . األسباب املقتضية ألمهية هذين األصلني والعناية ما وحتقيقهما-رمحه اهللا تعاىل-كما بني 
أي وجبت إجابتهم وجوباً عينياً فإن الواجب عند األصوليني " بتهمفقد سألين من تعينت إجا"قوله 
  :نوعان

على القول الصحيح أنه ال فرق بني الواجب -واجب كفائي وواجب عيين، أو فرض كفاية وفرض عني 
  :-والفرض

  .هو ما جيب على كل فرد أو جيب على فرد معني: فالواجب العيين
  . عن البعض، فإذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقنيوالواجب الكفائي هو ما يقوم فيه البعض

....................................................................................  

)١/٢٧(  

  

وفرض الكفاية قد يصري فرض عني بسبب من األسباب، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلفتاء 
 كل هذه من فروض الكفاية إذا قام ا من يكفي سقط اإلمث عن -عز وجل-اهللا والتعليم والدعوة إىل 



الباقني، لكن قد تتعني هذه الواجبات، فإذا مل يكن هناك من يقوم ذا الواجب ويكفي وجب على كل 
 قادر على القيام به أن يقوم به، فإذا مل يكن هناك من يقوم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف
هذا املكان، أو بواجب الدعوة إىل اهللا تعاىل أو بواجب اإلفتاء أو التبليغ والتعليم صار واجباً وجوباً 

عينياً على القادر على القيام به، ألنه ليس هناك من يقوم ذا الواجب يف هذا املكان، أو يف هذه الواقعة 
  .املعينة

، وذلك لعدم من تقوم به الكفاية، حبيث ميكن فالشيخ هنا ذكر أنه قد سأله من تعينت عليه إجابتهم
  .هلؤالء السائلني أن جيدوا عنده اجلواب الشايف عما سألوا عنه

 كان يتكلم كثرياً يف مسائل أصول االعتقاد كما يدل على ذلك كتاباته -رمحه اهللا تعاىل-والشيخ 
  .ومؤلفاته الواسعة يف هذا املضمار

هذا هو موضوع التأليف وحمور الكالم " ت، ويف الشرع والقدرمن الكالم يف التوحيد والصفا"قوله 
  .اآليت

  :والتوحيد والصفات والشرع والقدر أصالن من أصول االعتقاد
هو اإلميان بأن اهللا واحد ال شريك له وال شبيه، واإلميان بأنه سبحانه املتصف بصفات : فاألصل األول

  .-ى اهللا عليه وسلم  صل-الكمال اليت وصف ا نفسه ووصفه ا رسوله 
  .اإلميان بالشرع والقدر: واألصل الثاين

....................................................................................  
والشرع هو دين اهللا تعاىل الذي شرعه لعباده، من األوامر والنواهي، وأصل ذلك كله عبادته وحده ال 

  .شريك له، كما سيأيت

)١/٢٨(  

  

والقدر يطلق ويراد به التقدير تقدير اهللا تعاىل مقادير األشياء علماً وكتابة، ويطلق القدر على الشيء 
نفر من قدر : "- رضي اهللا عنه -ومن ذلك قول عمر " هذا قَدر: "املقدر، فتقول فيما حيدث يف الوجود

دره فاإلميان بالقدر يعين اإلميان بالتقدير السابق يعين نفر مما قدره سبحانه إىل ما ق) ١"(اهللا إىل قدر اهللا
كتب اهللا مقادير اخللق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني  "-عليه الصالة والسالم-كما قال 
  ).٢"(ألف سنة

وهذان األصالن داخالن يف أصول اإلميان الستة، فاألصل األول يدخل يف اإلميان باهللا تعاىل، ويف اإلميان 
فمن اإلميان باهللا تعاىل اإلميان بوحدانيته واإلميان بصفاته، ومن اإلميان باهللا اإلميان : اإلميان برسلهبكتبه، و

بتوحيده تعاىل وصفاته، أي اإلميان مبا أنزل اهللا يف كتبه، ومن اإلميان بالرسل اإلميان مبا أخربت به عن اهللا 



  .تعاىل وصفاته
  :لقدرأما األصل الثاين وهو اإلميان بالشرع وا

فإن اإلميان بالقدر أصل برأسه من أصول اإلميان الستة، وهو داخل يف اإلميان باهللا تعاىل كما تقدم، وأما 
اإلميان بالشرع فيدخل يف اإلميان باهللا سبحانه وكتبه ورسله، ألن من اإلميان باهللا اإلميان بأمره ويه 

  الذي بعث به رسله، ومن اإلميان
....................................................................................  

 اإلميان مبا اشتمل عليه من األوامر والنواهي ومن اإلميان بالرسول -وهو أشرف الكتب املرتلة-بالقرآن 
  . اإلميان مبا جاء به من األوامر والنواهي- صلى اهللا عليه وسلم -

ميان، فأدلتهما هي أدلة تلك األصول الستة، وقد تقدمت إذن هذان األصالن داخالن يف أصول اإل
  .اإلشارة إليها، واهللا أعلم

__________  
، ومسلم ٥٧٢٩كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، برقم ) ٥/٢١٦٢(أخرجه البخاري ) ١(
  .٢٢١٩كتاب السالم برقم ) ٤/١٧٤٠(
  .٢٦٥٣كتاب القدر برقم ) ٤/٢٠٤٤(أخرجه مسلم ) ٢(

)١/٢٩(  

  

ملسيس احلاجة إىل : "مث ذكر رمحه اهللا األسباب املوجبة ألمهية هذين األصلني املقتضية لتحقيقهما فقال
ألنه ال قوام لدين العبد إال أن حيقق توحيد اهللا، ويؤمن بوحدانيته، ويؤمن ": حتقيق هذين األصلني

رع اهللا تعاىل، وحتقيق بصفاته، وال يستقيم دين العبد حىت يؤمن بالقدر خريه وشره، وحىت يؤمن بش
هذين األصلني يكون مبعرفة احلق من الباطل فيهما، وبإقامة األدلة عليهما، ودفع الشبه املعارضة هلما، 
وهذا ال يكون إال لطالب العلم، أما العوام فيكفيهم معرفة احلق، ألم قاصرون عن معرفة األدلة، 

أنه تعاىل واحد ال شريك له يف ربوبيته وإهليته فالتحقيق بالنسبة للعامي أن يعرف احلق، فمن آمن ب
إذن فكل مكلف . وأمسائه وصفاته، وأنه املوصوف بكل كمال، املرته عن كل نقص، كفاه ذلك إمجاالً

  .هو يف حاجة إىل هذين األصلني؛ هذا هو السبب األول
يه اضطراب وشبهات هذا هو السبب الثاين؛ فإن األمر املهم إذا كان ف" وكثرة االضطراب فيهما"قوله 

وخالف جيب على العاقل أن يعتين به ليخرج من هذا االضطراب باحلق الناصع، والنور الساطع، ومما 
يبني أن االضطراب يقتضي مزيد عناية للتحقيق يف املقام أن املسائل امع عليها ال حتتاج إىل مزيد جهد، 

  ومن أهل العلم جهداً للوصول إىلأما املسائل اليت فيها خالف فهي حتتاج من طالب العلم 



....................................................................................  
 -أعين مسائل الفقه-احلق، أو ملقاربة احلق، أو ملعرفة الراجح من تلك املسائل اليت وقع فيها اخلالف، 

، حقاً أو باطالً، وليس فيها راجح ومرجوح، فما دل أما غالب مسائل االعتقاد فإن فيها خطأ وصواباً
  .عليه الكتاب والسنة هو احلق وما سواه فهو الباطل

)١/٣٠(  

  

من : وهذان األصالن مها من أعظم ما وقع فيه االضطراب بني فرق األمة؛ ففي باب األمساء والصفات
رتيه، ومن الناس من يثبت هللا صفات الناس من يسلب عن اهللا تعاىل مجيع األمساء والصفات مبالغة يف الت

مثل صفات املخلوق مبالغة يف اإلثبات، وبني هذين الطرفني طوائف من الناس، وكل فريق من أولئك 
  .أيضاً هم طوائف فاملعطلة طوائف، واملشبهة طوائف، فاضطربت املذاهب يف هذا األصل

 والقدر وينكرمها، ومن الناس وكذلك يف الشرع والقدر اضطراب واسع، فمن الناس من ينفي الشرع
من يثبت القدر ويكذب بالشرع، ومن الناس من هو بالعكس، فكان البد من التنصيص على وجوب 
اإلميان بالشرع والقدر، وأيضاً فاجلمع بني الشرع والقدر له معىن وذلك أن كالً منهما يتعلق بأفعال 

وجب اإلرادة الشرعية، فهما متعلقان بأفعال العباد، فالقدر هو موجب اإلرادة الكونية، والشرع هو م
املكلفني، فما يقع من أفعال املكلفني فإنه جتري فيه األحكام الكونية واألحكام الشرعية، فطاعة املؤمن 
موجب اإلرادتني، وكفر الكافر هو موجب اإلرادة الكونية، فاإلرادتان جيتمعان يف إميان املؤمن، وتنفرد 

 الكافر ومعصية العاصي؛ إذن فالشرع والقدر بينهما ارتباط من حيث تعلقهما اإلرادة الكونية يف كفر
  .بأفعال املكلفني، فإن أفعال العباد ال خترج عن قدر اهللا تعاىل، وهلذا فإن الذين 

....................................................................................  
إن : ال فعل للعبد، والقدرية النفاة يقولون: وا يف أفعال العباد، فاجلربية يقولوناختلفوا يف القدر اختلف

العباد هم اخلالقون ألفعاهلم، واحلق أن أفعال العباد هي أفعاهلم ال أفعال اهللا، والعباد وأفعاهلم كلهم خلق 
تعاىل عن إبراهيم وقوله ] ٦٢: الزمر""[xنس&خالق كُلِّ $# !ه((اهللا تعاىل على حد قوله تعاىل 

  ].٩٦: الصافات"[؟tbqè=yJ÷ès خلَقَكُم وما ur$#!ه((
  :مث ذكر الشيخ السبب الثالث ألمهية حتقيق هذين األصلني

)١/٣١(  

  



فإما مع حاجة كلّ أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم،واإلرادة والعبادة البد أن خيطر هلم : "بقوله
أهل : املعنيون بالدين فئتان" ما حيتاجون معه إىل بيان اهلدى من الضالليف ذلك من اخلواطر واألقوال 

علم، وأهل عبادة، أي من يغلب عليه جانب العلم والنظر والبحث يف املسائل، ومن يغلب عليه جانب 
السلوك والعبادة واإلرادة والنواحي القلبية، والعربة يف تصنيف الناس مبا يغلب عليهم، من الناس من هو 

 أهل العبادة ومن أهل العلم، وكل من الفئتني منهم املنحرف واملستقيم، فأهل السنة واجلماعة من
 فيهم العلماء وفيهم العباد حبسب ما -عليه الصالة والسالم-املعتصمون بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

دة ليس عندهم علم، هو األغلب على أحواهلم، وهذا ال يعين أن العلماء ليس عندهم عبادة، وأهل العبا
ولكن احلكم على الغالب، ومنهم من يوصف ذا وهذا؛ واملخالفون ألهل السنة منهم أهل علم، ومنهم 

أهل عبادة، وأهل النظر من اخلارجني عن مذهب أهل السنة واجلماعة هم املتكلمون والفالسفة، 
  .رفون بالصوفيةواخلارجون عن مذهب أهل السنة واجلماعة من أهل العبادة واإلرادة يع

....................................................................................  
أي يف هذين األصلني فيما يتعلق بوحدانية اهللا وصفاته، وفيما يتعلق " البد أن خيطر هلم يف ذلك"وقوله 

  .بالشرع والقدر
  .لبية واألقوال االعتقاديةأي من اخلواطر الق" من اخلواطر واألقوال"وقوله 
أي إىل فرقان مييزون به بني احلق والباطل، والصدق " ما حيتاجون معه إىل بيان اهلدى من الضالل"وقوله 

والكذب فمن مل يكن له نور من هدى اهللا تعاىل فإنه عند ورود الشبهات على قلبه إما أن يعتقد الباطل، 
عليه الصالة -و االعتصام بكتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله أو يبقى يف حرية وتردد، واملخرج من هذا ه

  . فبهما حيصل اخلروج من مضايق الشك، ومن مضايق االعتقادات الباطلة-والسالم

)١/٣٢(  

  

وبسبب عدم االعتصام دى اهللا تعاىل حصلت احلرية والتردد، فهناك املشبهة مل يفهموا من نصوص 
ملخلوقني فشبهوا اهللا خبلقه؛ واملعطلة تومهوا فيها التشبيه فرأوا أن األمساء والصفات إال ما مياثل صفات ا

هذا ال يليق فنفوا عن اهللا تعاىل صفاته، وفريق ترددوا كاألشاعرة، فأثبتوا مثالً كالم اهللا لكنهم مل يثبتوه 
 معىن نفسي إنه تعاىل يتكلم، ولكن كالمه: على طريقة أهل السنة، ومل ينفوه على طريقة املعتزلة بل قالوا
  .واحد قدمي ليس تابعاً ملشيئته تعاىل، وال هو حبرف وال صوت

هذا هو السبب الرابع ألمهية " ال سيما مع كثرة من خاض يف ذلك باحلق تارة وبالباطل تارات: "قوله
حتقيق هذين األصلني، فأكثر خوض الناس يف مسائل االعتقاد بالباطل، واخلوض فيها باحلق يكون بالنظر 

يح والنقل الصحيح والعقل الصريح، فالنظر مثالً يف أمساء اهللا وصفاته على ضوء قواعد ونظريات الصح



  فلسفية وخياالت خوض بالباطل، لكن اخلوض فيها من خالل التدبر آليات اهللا
....................................................................................  

عليه الصالة - وهي آيات القرآن، أو التدبر آليات اهللا الكونية، أو التدبر لسنة الرسول تعاىل الشرعية،
، وبالنظر يف كالم السلف الصاحل كل هذا من اخلوض فيها باحلق، أما اخلوض يف القضايا -والسالم

ني فهذا الغيبية مبجرد الفكر من غري تعويل على األسس الصحيحة، أو يف ضوء آراء املتفلسفة واملتكلم
خوض بالباطل، وليس لإلنسان أن يعول فيما يقوله يف شأن اهللا ويف شأن اليوم اآلخر على ما يتخيله، بل 
على ما جاء يف الكتاب والسنة، فأكثر الناس خاض يف هذا امليدان باحلق حيناً وبالباطل أحياناً كما يشهد 

  .به الواقع

)١/٣٣(  

  

هذا هو السبب اخلامس " لشبه اليت توقعها يف أنواع الضالالتوما يعتري القلوب يف ذلك من ا: "قوله
لتحقيق هذين األصلني، والشبهة ما يشتبه فيها احلق بالباطل، وقد تكون الشبهة عقلية كالنظريات اليت 
يدعى أا معقوالت وهي خياالت وأوهام، أو أدلة نقلية ال يصح ا االستدالل على ما استدل ا عليه، 

 من صحة الدليل صحة االستدالل، ألن من الناس من يستدل بالشيء على ما ال يدل عليه، فال يلزم
  .فيكون غالطاً يف االستدالل

فالشبهات ترد على القلوب أحياناً بوساوس الشيطان، فتورث شكوكاً يف القضايا العقدية، واملسائل 
اهلني، وبعض املضلني، من أقوال اخلربية، وأحياناً ترد هذه الشبهات على القلب مبا يلقيه بعض اجل

يتكلمون ا، فيقع هذا الكالم يف القلب، فيثري قلقاً وشبهة تكدر صفو اإلميان، لكن اإلميان إذا كان قوياً 
فإنه يرد تلك الشبهة ويدفعها إما بتصور فسادها، أو يدفعها مبجرد أا تعارض احلق، فالشبهة يدفعها 

   باطلة، وتارة يردها مبجرد علمهاملؤمن تارة مبعرفته وعلمه أا
....................................................................................  

بأا تعارض احلق، فمجرد معارضتها للحق دليل على بطالا، كما إذا ورد حديث يعارض نصاً من 
 فإما أن يكون موضوعاً أو يكون نصوص القرآن ويناقضه، فإنك تعلم أن هذا غلط وليس بصحيح
  )١(ومهاً، مثل احلديث الذي يدل على أن اهللا خلق اخللق يف سبعة أيام

__________  
:  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال٢٧٨٩احلديث أخرجه مسلم يف كتاب صفات املنافقني برقم ) ١(

 التربة يوم السبت، وخلق خلق اهللا عز وجل: ( بيدي فقال- صلى اهللا عليه وسلم -أخذ رسول اهللا 
فيها اجلبال يوم األحد وخلق الشجر يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء، 



وبث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم عليه السالم بعد العصر من يوم اجلمعة، يف آخر اخللق يف 
  ".الليلآخر ساعة من ساعات اجلمعة، فيما بني العصر إىل 

إعالل شيخ اإلسالم هلذا احلديث وأقوال العلماء عليه يف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : وانظر
١٩-١٨/١٨.  

)١/٣٤(  

  

فقد نص العلماء على أن هذا احلديث وهم ألنه يعارض صريح القرآن يف أن اهللا خلق السماوات 
  .واألرض يف ستة أيام

ة بتحقيق هذين األصلني، ألن العناية ما مما تدفع به فورود الشبهات على القلوب إذن يقتضي العناي
هذه الشبهات الواردة على القلوب، أما من فقد التحقيق العلمي، والتحقيق اإلمياين فإنه يتعرض لتأثري 
الشبهات على قلبه، حىت يضل ا، وتوقعه يف أنواع الضالالت، أما من عنده بصرية يف دينه، وعنده 

  .ع تلك الشبهاتإميان مشرق فإنه يدف
  :فهذه مخسة أسباب ألمهية هذا املوضوع

  .والسبب اخلامس أخص من الثالث، فعطفه على ما قبله من عطف اخلاص على العام واهللا املوفق
فالكالم يف باب التوحيد والصفات هو من باب اخلرب، الدائر بني النفي واإلثبات، والكالم يف الشرع 

  .دة، الدائر بني اإلرادة واحملبة، وبني الكراهة والبغض نفياً وإثباتاًوالقدر هو من باب الطلب واإلرا
واإلنسان جيد يف نفسه الفرق بني النفي واإلثبات، والتصديق والتكذيب، وبني احلب والبغض، واحلض 

واملنع، حىت إن الفرق بني هذا النوع وبني النوع األخري معروف عند العامة واخلاصة، معروف عند 
تكلمني يف العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء يف كتاب األميان، وكما ذكره املقسمون للكالم من أصناف امل

خرب وإنشاء، واخلرب دائر بني النفي واإلثبات، : أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكالم نوعان
  .أمر أو ي أو إباحة: واإلنشاء
  .إخل..." فالكالم يف باب التوحيد والصفات"قوله 
التوحيد والصفات، والشرع : ر الشيخ يف هذه اجلملة الفرق بني األصلني املتقدمني املسؤول عنهماذك

  .والقدر
  :والفرق بينهما من وجوه

الفرق بينهما من جهة نوع الكالم، فإن الكالم يقسمه أهل العلم من علماء النحو والبيان : األول
  :وكذلك الفقهاء يقسمونه إىل قسمني

  : خرب وطلبخرب وإنشاء، أو



)١/٣٥(  

  

وعلى التصديق والتكذيب، فإن " حممد ليس بقائم"و.. حممد قائم"واخلرب يدور على النفي واإلثبات حنو 
اخلرب إما أن يكون صدقاً أو كذباً، وهلذا يعرف أصحاب املعاين اخلرب بأنه ما حيتمل الصدق والكذب 

  ".لذاته
ظرت إىل الكالم بقطع النظر عن األدلة وبقطع النظر عن أي بقطع النظر عن قائله، فإذا ن" لذاته"قوله 

  لكن"هذه اجلملة حتتمل الصدق والكذب : القائل تقول
....................................................................................  

 هي أخبار صادقة ال -ىلوأعلى ذلك أخبار اهللا سبحانه وتعا-األخبار الصادقة اليت خيرب ا الصادقون 
  ].٨٧: النساء" [tn‰دZVƒ$ أَصدق من اللَّهô`tBur ((حتتمل الكذب كما قال تعاىل 

والطلب له صيغ كثرية " ال تقم"و" قم: "والطلب يدور على احملبة والبغض وعلى احلض واملنع، حنو
  .وأنواع ليس هذا حمل ذكرها

نفي واإلثبات، والتصديق والتكذيب، وبني احلب والبغض، واإلنسان جيد يف نفسه الفرق بني ال"قوله 
" صدقت، أو كذبت: ال تقول له"قم : فهذا أمر جبلي يف اإلنسان، فالذي يقول لك مثالً" واحلض واملنع

فمما فطر اهللا تعاىل عليه . صدقت، أو كذبت: تقول له"فالن مسافر، أو فالن مل يقدم : والذي يقول لك
  .صديق والتكذيب واحلب والبغض واحلض واملنععباده الفرق بني الت

اذهب، : أي من حيث الغاية، فإن غاية األمر اإلثبات، وغاية النهي النفي، فقولك" نفياً وإثباتاً"قوله 
ال تذهب، ال جتلس : اجلس، وحنوه غايته ومقصودة حصول املطلوب، وهذا هو معىن اإلثبات، وقولك

ذا يكون الطلب متضمناً للنفي واإلثباتوحنوه غايته ومقصودة عدم ونفي، و.  

)١/٣٦(  

  

مجع ميني وهو القَسم فالفقهاء ذكروا يف هذا الكتاب أن ": كما ذكر ذلك الفقهاء يف كتاب األميان"قوله 
ميني مكفَّرة، وميني غري مكفرة، واليمني املكفرة : ألم يقسمون اليمني إىل. الكالم ينقسم إىل خرب وطلب

ا الكفارة، وغري املكفرة هي اليت ال تدخلها الكفارة، فاحللف على املستقبل على فعل أو هي اليت تدخله
  .ترك، هذا هو اإلنشاء، واحللف على أمر واقع هو اخلرب

....................................................................................  
فإن "واهللا ألفعلن كذا، أو واهللا ال أفعل كذا : ن يقول قائلفاليمني املكفرة هي احللف على مستقبل كأ

حنث بأن حصل خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، وإن حتقق ما حلف على فعله أو ترك ما 



  .حلف على تركه كان باراً بيمينه وال كفارة عليه
ن كانت صدقاً فال موجب للكفارة، وأما احللف على أمر واقع فهو اليمني اليت ال تدخلها الكفّارة ألا إ

  .وإن كانت كذباً فالكذب ال متحوه الكفارة بل ال متحوه إال التوبة إىل اهللا تعاىل
واملقصود أن الكالم يف التوحيد والصفات من باب اخلرب، والكالم يف الشرع والقدر من باب الطلب، 

ألمساء والصفات خربية، كجمل سورة أن العبارات اليت يعرب ا عن مسائل التوحيد وا: وإيضاح هذا
ولَم يكُن لَه كُفُوا ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد ) ٢(اللَّه الصمد ) ١(قُلْ هو اللَّه أَحد ((اإلخالص 

٧‰ymr&]"وقوله تعاىل ] سورة اإلخالص)){§ّ  

)١/٣٧(  

  

s9 يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم çژچإءt7ّ9$#]"وقوله تعاىل ] ١١: رىالشو))uqèd رالَْآخلُ والْأَو 
يرتل ربنا  "-عليه الصالة والسالم-وقوله ] ٣: احلديد"[وt=ىخîLوالظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء 

يضحك اهللا "وقوله ) ٢"(هللا أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته"وقوله ) ١(احلديث" إىل مساء الدنيا
وحنوها، حىت العبارات اليت يتكلم ا اإلنسان إذا ) ٣"( رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنةإىل

  أراد أن خيرب عن
....................................................................................  

تعاىل فوق عرشه، اهللا تعاىل ليس حاالً يف اهللا تعاىل عظيم، اهللا : "اهللا تعاىل فإن كالمه هذا خرب كقوله
إن اهللا جسم، أو ليس جبسم، : إىل آخره، حىت األقوال األخرى املردودة كقول املبتدعة... خملوقاته

إن اهللا تعاىل ال يرتل إىل : وحنوها من األلفاظ اليت ال يصح إطالقها نفياً وال إثباتاً، وكقول بعض املبتدعة
  .يء يوم القيامة وإمنا جييء أمره، فكل هذا من باب اخلربالسماء الدنيا، أو ال جي
__________  

، ١١٤٥أخرجه البخاري يف كتاب التهجد، باب الدعاء والصالة من آخر الليل برقم) ١(
  .٧٥٨كتاب صالة املسافرين برقم ) ١/٥٢١(ومسلم

  ).٢/٣٨٢(، وابن حبان ٢٧٤٦كتاب التوبة برقم ) ٤/٢١٠٢(أخرجه مسلم ) ٢(
، ٢٨٢٦كتاب اجلهاد، باب الكافر يقتل املسلم مث يسلم برقم ) ٣/١٠٤٠(خرجه البخاري أ) ٣(

  .١٨٩٠ومسلم يف كتاب اإلمارة برقم 

)١/٣٨(  

  



وأما الكالم يف الشرع والقدر فهو من باب الطلب، والواقع أن الذي من باب الطلب هو الشرع، 
ى القدر، وبني الشرع والقدر ارتباط وثيق فالكالم فيه شيء من التجوز أو التغليب، تغليب الشرع عل

ألن كالً منهما متعلق بأفعال املكلفني، فكل ما وقع من أفعال املكلفني فإنه بقدر اهللا تعاىل، وكلها يتعلق 
فالذي نصوصه من باب الطلب هو . ا الشرع، ألن أفعال املكلفني إما طاعة أو معصية أو مباحة

باب اخلرب ملا تقدم أن اإلميان بالقدر هو من اإلميان باهللا تعاىل، ألن الشرع، وأما نصوص القدر فهي من 
اإلميان بالقدر هو اإلميان بعلم اهللا تعاىل السابق، وكتابته ملقادير األشياء، واإلميان بأن ما شاء اهللا كان، 

  .ىلوما مل يشأ مل يكن، واإلميان بعموم خلقه تعاىل، وهذا كله من اإلميان باهللا سبحانه وتعا
وأما الشرع فهو األوامر والنواهي، وهو دين اهللا تعاىل الذي جعله لعباده يسريون عليه، فالكالم فيه من 

  Jكq#: (((باب الطلب كقوله تعاىل
: وقوله تعاىل] ٤٣: البقرة"[$#٩چ§؛.دèدtûü الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ واركَعوا معr&ur %د

)))#rك‰ç6ôم#$urلَاو ئًا  اللَّهيش رِكُوا بِهشں: ((اآلية وقوله تعاىل] ٣٦: النساء" [ تw وابقْرت 
 متأَنلَاةَ و٣الص"tچ"s3وقد يأيت الكالم بصورة اخلرب ومعناه األمر كما قال تعاىل] ٤٣: النساء"[™ك :

اللَّه ) خb¨((وقال ] ٢٣: اإلسراء"[ا  ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانs%urس|س٤((
  .اآلية] ٥٨: النساء" [&dr÷=خyg$يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى 

وإذا كان كذلك فالبد للعبد أن يثبت هللا ما جيب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما جيب نفيه 
أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن خبلقه املتضمن كمال والبد له يف أحكامه من . عنه مما يضاد هذه احلال

قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره املتضمن بيان ما حيبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه 
  .وقدره إمياناً خالياً من الزلل

)١/٣٩(  

  

  .إخل..." وإذا كان كذلك فالبد"قوله 
 يف التوحيد والصفات من باب اخلرب، والكالم يف أي إذا كان األمر أن الكالم" وإذا كان كذلك: "قوله

  .اخل... الشرع والقدر من باب الطلب
هذا فرق آخر بني األصلني املتقدمني " خالياً من الزلل"إىل قوله " فالبد للعبد أن يثبت هللا ما جيب: "قوله

  .وهو الفرق بينهما من جهة ما جيب على العبد فيهما
أحكام شرعية وأحكام كونية، وهذا التقسيم من : كام اهللا تعاىل نوعانأح" والبد له يف أحكامه: "قوله

جنس تقسيم اإلرادة، واألمر، والقضاء، والكتابة، واإلذن، واجلعل، والكلمات، والبعث، واإلرسال، 
 واتبِع ما يوحى إِلَيك: ((-سبحانه وتعاىل-والتحرمي إىل شرعي وكوين، ومن شواهد احلكم الكوين قوله 



 ريخ وهو اللَّه كُمحى يتح بِراصوtûüدJ٣إ"ptّ:#$]"وقوله تعاىل] ١٠٩: يونس)) :ô`n=sù 
 ريخ وهي ول اللَّه كُمحي ي أَبِي أَوأْذَنَ لى يتح ضالْأَر حرأَبtûüدJ٣إ"ptّ:#$]"وقوله ] ٨٠: يوسف

حكْم إِلَّا للَّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ إِن الْ: ((- عليه السالم -تعاىل عن يعقوب 
tbqè=إe2uqtFكJّں: ((وقوله تعاىل] ٦٧: يوسف" [$#٩@"s % قبِالْح كُماح بر

: املمتحنة"[ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم : ((ومن شواهد احلكم الشرعي قوله تعاىل] ١١٢: األنبياء"[
الْحكْم ) خbب: ((وقوله تعاىل] ١: املائدة"[ƒجچمƒ‰اللَّه يحكُم ما ك) خb¨: ((وقوله تعاىل] ١٠

  إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا
....................................................................................  

  ].٤٠: يوسف"[Jn=ôètƒكcq... لْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا تعبدوا إِلَّا إِياه ذَلك الدين ا
  .فيجب على العبد أن يثبت أحكام اهللا تعاىل

)١/٤٠(  

  

إثبات اخللق يتضمن اإلميان بأن ما شاء اهللا كان، " والبد له يف أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره"قوله 
فيؤمن خبلقه املتضمن كمال "دير، وهذا معىن قول الشيخ وما مل يشأ مل يكن، وأنه تعاىل على كل شيء ق

  ".قدرته وعموم مشيئته
  .فالشيخ رمحه اهللا تعاىل عرب عن األصل الثاين باألحكام

أي واملتضمن بيان ما يسخطه، فإن " ويثبت أمره املتضمن بيان ما حيبه ويرضاه من القول والعمل: "قوله
 ما حيبه ويرضاه من األقوال واألعمال، وبين ما يسخطه -لسالمعليه الصالة وا-اهللا تعاىل بين لنبيه 

  .ويبغضه من األقوال واألعمال ففيه شيء من االكتفاء باملذكور عن غريه لداللته عليه
أي من أثبت اخللق كله هللا، وقال إن اهللا خالق كل " ويؤمن بشرعه وقدره إمياناً خالياً من الزلل: "قوله

ل العباد، وآمن مع ذلك بشرع اهللا تعاىل وأنه أمر عباده واهم، فقد حقق شيء، ويدخل يف هذا أفعا
  .اإلميان بالشرع والقدر

وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته وحده ال شريك له، وهو التوحيد يف القصد واإلرادة والعمل، واألول 
" &î‰ymrهو اللَّهè % @ِ))يتضمن التوحيد يف العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة 

ومها سورتا اإلخالص، وما " x6ّ9$#"ےمچدcr... يا أَيها % è@ِ))ودلت على اآلخر سورة 
  . بعد الفاحتة يف ركعيت الفجر وركعيت الطواف وغري ذلك- صلى اهللا عليه وسلم -كان يقرأ 

هو فرق بينهما إىل آخره هذا هو الفرق الثالث بني األصلني، و" وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته: "وقوله
  .من حيث تضمنهما لنوعي التوحيد



أي " وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته وحده ال شريك له، وهو التوحيد يف القصد واإلرادة والعمل"قوله 
أن اإلميان بالشرع والقدر يتضمن التوحيد يف العبادة، والتوحيد يف العبادة له اسم آخر وهو التوحيد يف 

  . ويعرب عن هذا النوع بالتوحيد الطليب، ألن نصوصه طلبيةالقصد واإلرادة والعمل،

)١/٤١(  

  

أي األصل األول وهو التوحيد والصفات يتضمن " واألول يتضمن التوحيد يف العلم والقول: "قوله
التوحيد يف العلم والقول، ويعرب عن هذا النوع بالتوحيد يف املعرفة واإلثبات، أو التوحيد العلمي 

  .صه أخباراخلربي، ألن نصو
توحيد : وهذا الكالم يتضمن تقسيم التوحيد إىل هذين القسمني، واملشهور أن التوحيد ثالثة أقسام

الربوبية، وتوحيد اإلهلية، وتوحيد األمساء والصفات، وال مشاحة بني التقسيمني، وال منافاة بينهما بل مها 
 ويف القصد واإلرادة والعمل هو توحيد طريقتان مآهلما إىل شيء واحد، فإفراد اهللا تعاىل يف العبادة

اإلهلية، وإفراد اهللا تعاىل يف األمور االعتقادية العلمية القولية هو توحيد الربوبية وتوحيد األمساء 
  .والصفات

....................................................................................  
د يف العلم والقول يستلزم التوحيد يف العبادة، والتوحيد يف العبادة وهذه األقسام مترابطة، فالتوحي
فالرب املالك لكل شيء، اخلالق لكل شيء، القادر على كل شيء، ما . يتضمن التوحيد يف العلم والقول

شاء كان وما مل يشأ مل يكن، املوصوف بصفات الكمال، هو املستحق للعبادة، فهذا معىن االستلزام، 
ستحق للعبادة هوا لنافع الضار املعطي املانع الفعال ملا يريد، وهذا معىن تضمن توحيد العبادة واإلله امل

  .لتوحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات

)١/٤٢(  

  

وبعض أهل األهواء واألغراض يستنكرون هذا التقسيم ويقولون إنه بدعة، وهذا مغالطة، فإنه إذا كان 
 به العلماء من تقسيمات ملسائل العلم وتبويب وبيان أمساء لألحكام كله هذا التقسيم بدعة فكل ما جاء

 يف احلقيقة، ولكن األمساء -عليه الصالة والسالم-، وهي كانت موجودة يف عهد النيب !بدعة
واملصطلحات ليست موجودة، فأنواع التوحيد موجودة كلها يف القرآن ويف السنة، لكن هذا 

قسم إىل كذا وكذا، والتعبري عنه ذه العبارات هذا هو اجلديد، وهذا من االصطالح وهو أن التوحيد ين
طبيعة نشأة العلوم وتصنيف املسائل وتقسيم املعاين، فمن يقول إنه بدعة، فهو مبطل مغالط، حىت الذين 



يقولون مثل هذا الكالم عندهم تقسيم للتوحيد، كاألشاعرة عندهم أن التوحيد ينقسم إىل توحيد يف 
 وتوحيد يف الصفات وتوحيد األفعال، والصوفية عندهم توحيد العامة وتوحيد اخلاصة وتوحيد الذات

  .خاصة اخلاصة
والتوحيد يف األصل هو جعل الشيء واحداً، وهو يف حق اهللا تعاىل اعتقاد أنه واحد ال شريك له يف 

  أفعاله، كاخللق والرزق والتدبري واإلحياء واإلماتة، وإفراده
....................................................................................  

ذا املعىن هو معىن توحيد الربوبية، والبد أيضاً من اعتقاد تفرده مباله من األمساء والصفات، فال شريك 
اإلهلية له وال شبيه، وهذا هو توحيد األمساء والصفات، كما أنه البد من اإلميان بتفرده باستحقاق 

وختصيصه مع ذلك بالعبادة وذلك بعبادته وحده ال شريك له، وهذا هو توحيد اإلهلية، أو توحيد 
  .العبادة، فالبد من توحيده تعاىل يف ربوبيته وإهليته وأمسائه وصفاته

)١/٤٣(  

  

  بالدعوة كانوا مشركني يف العبادة أو-عليهم الصالة والسالم-واملشركون الذين واجهتهم الرسل 
اإلهلية، أما يف الربوبية فلم يكونوا مشركني، ومن أجل ذلك قال العلماء إن التوحيد الذي فيه اخلصومة 

: بني الرسل والكفار من أممهم هو توحيد العبادة؛ وهلذا كل رسول كان يقول لقومه
)))#rك‰ç7ôم #$ إِلَه نم ا لَكُمم ےاللَّه¼çnçژِچxî] "م كانوا ]٥٩: األعرافمقرين ؛ أل

 سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّهs9ur بû: ((بربوبية اهللا تعاىل كما قال تعاىل
وهلذا احتج اهللا ] ٨٧: الزخرف" [ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه : ((وقال تعاىل] ٢٥: لقمان"[

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم ((هم فيما أنكروه مبا أقروا به كما قال تعاىل سبحانه وتعاىل علي
 لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذوtbqà)Gsاِء ((، وقال تعاىل ]٢١: البقرة[اآلية" ؟مالس نم قُكُمزري نقُلْ م

كلمي نم ضِ أَمالْأَرو ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس 
فبمراعاة هذا التقسيم للتوحيد نفرق بني ] ٣١: يونس"[؟tbqà)Gsالْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا 
احدين للخالق، فهؤالء ينكرون التوحيد كله، ألن من أنكر وجود من ينكر الكل مثل املالحدة اجل

  اخلالق مل يبق معه شيء من اإلميان، أما
....................................................................................  

)١/٤٤(  

  



 يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا tBur$: ((املشركون وهم غالب األمم فعندهم شيء من اإلميان، قال اهللا تعاىل
 مهوtbqخژ.نô³oB] "فعندهم إميان ولكنه إميان ال يكفي للدخول يف اإلسالم، وال ] ١٠٦: يوسف

يكفي للنجاة من العذاب، فشرط ذلك شهادة أال إله إال اهللا، ومعىن اإلله كما تقدم املعبود، واإلله احلق 
حبق إال اهللا تعاىل، وكل معبود سواه فهو باطل، فالتوحيد ال يتحقق إال بشهادة هو اهللا تعاىل، فال معبود 

أال إله إال اهللا، وهلذا كانت هذه الشهادة هي أصل دين الرسل من أوهلم إىل آخرهم، هذا ما يتعلق 
  .إىل آخره" وهذا يتضمن التوحيد يف عبادته وحده"بتقسيم التوحيد مبناسبة قول الشيخ رمحه اهللا 

قل "أي دلت على التوحيد يف العلم والقول سورة " كما دلت على ذلك سورة قل هو اهللا أحد: "لهقو
  ".هو اهللا أحد

أي ودلت على التوحيد يف العبادة والتوحيد يف " ودلت عل اآلخر سورة قل يا أيها الكافرون"قوله 
  ".قل يا أيها الكافرون"القصد واإلرادة والعمل سورة 

دلت " قل يا أيها الكافرون"دلت على التوحيد يف العلم والقول نصاً، وسورة "  أحدقل هو اهللا"فسورة 
  .على توحيد العبادة نصاً

إخل هذا خطاب جلميع الكفار بإعالن الرباءة منهم ومن " قل يا أيها الكافرون: "-سبحانه وتعاىل-وقوله 
  .وهذا هو توحيد العبادةعبادم ومن معبودام وإعالن أن العبادة هللا وحده ال شريك له، 

ففيها اإلخبار بأن اهللا تعاىل هو األحد الصمد، فامسه األحد يدل على أنه " قل هو اهللا أحد"وأما سورة 
  واحد ال شريك له وال شبيه له يف ذاته ويف صفاته

....................................................................................  

)١/٤٥(  

  

وأمسائه وأفعاله، وامسه الصمد فسر بأنه الذي ال يأكل وال يشرب ألنه الغين، وفسر بأنه السيد الكامل 
مل "يف سؤدده ويف غناه ويف حكمته ويف علمه، وأنه الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها، وقوله تعاىل 

ألنه األول " ومل يولد"، وقوله فيه رد على اليهود والنصارى واملشركني الذين نسبوا إليه الولد" يلد
الذي ليس قبله شيء، فال بداية لوجوده، أما املولود فيكون موجوداً بعد العدم، ويف هذا النفي تأكيد 

أي مل يكن أحد مثالً له سبحانه، فهي تشبه " ومل يكن له كفواً أحد"ألحديته وصمديته، وقوله سبحانه 
  ".ليس كمثله شيء"قوله تعاىل 

ألما مشتملتان على التوحيد اخلالص فهما خملصتان ألصل الدين بكل "  سورتا اإلخالصومها: "قوله
  .معانيه
 بعد الفاحتة يف ركعيت الفجر وركعيت الطواف وغري - صلى اهللا عليه وسلم -وما كان يقرأ "قوله 



ليل والنهار كالوتر يف آخر الليل، ويف سنة املغرب، ويف ذلك افتتاح لليل والنهار واختتام ل" ذلك
  ).١(بالتوحيد بتالوة هاتني السورتني

سبب التأليف، وذكر املوضوع الذي فيه الكالم والبحث، : وذا تنتهي املقدمة، وقد اشتملت على 
من حيث نوع الكالم، : وعلى األسباب املقتضية لتحقيق هذين األصلني، وعلى الفروق بني األصلني

  .كالم على األصل األول، واهللا املوفقوبعد هذه املقدمة يأيت الشروع يف ال
فأما األول، وهو التوحيد يف الصفات، فاألصل يف هذا الباب أن يوصف اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه، 

  .ومبا وصفته به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت هللا ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه
  .إخل..." ألصل يف هذا البابفأما األول وهو التوحيد يف الصفات فا"قوله 

  .أي احلكم الواجب يف مسائل هذا الباب
__________  

  .٣٠٧-١/٣٠٦، زاد املعاد ١٠٨-١٧/١٠٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤٦(  

  

أن يوصف اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه ومبا وصفته رسله نفياً وإثباتاً فيثبت هللا ما أثبته لنفسه "قوله 
هذه القاعدة يف هذا الباب، وهذا هو حتقيق اإلميان باهللا وبكتابه ورسله، " فاه عن نفسهوينفي عنه ما ن

 صلى اهللا عليه وسلم -فمن اإلميان باهللا وكتبه ورسله اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 
: التغابن"[رِ الَّذي أَنزلْنا  بِاللَّه ورسوله والنوB$t"sùدZمq#: (((، فهذا داخل يف مثل قوله تعاىل-
ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ال يتجاوز القرآن : وهلذا قال األئمة] ٨

واحلديث، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر، ومن شبه اهللا خبلقه فقد كفر، وليس فيما وصف 
 تشبيه، فمن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد -وسلم  صلى اهللا عليه -اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 

كفر؛ ألنه مكذب ملا أخرب اهللا به عن نفسه وأخرب به عنه رسوله، ومن شبه اهللا خبلقه فقد كفر ألنه خمالف 
  ّ§}: ((لقوله تعاىل

s9 يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم çژچإءt7ّ9$#] "وقوله تعاىل] ١١: الشورى :((ِ@ydلَمعت  لَه $w  
، ومن وصف اهللا تعاىل مبا مل يصف به نفسه فإنه قائل على اهللا تعاىل بال علم، ومما ]٦٥: مرمي"[™Jyد

القول على اهللا بغري علم كما : حرمه اهللا تعاىل على عباده القول عليه من غري علم، ومما يأمر به الشيطان
¯yJ$: ((قال تعاىل Rخ (الْفَحوِء وبِالس كُمرأْما لَا يم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تاِء وشtbqكJn=÷ès؟"  

...................................................................................................
..............  



ع النصوص، إن أمساء اهللا تعاىل وصفاته توقيفية، يعين يوقف فيها م: ، وهذا معىن قولنا]١٦٩: البقرة[
فما دلت النصوص على ثبوته أثبتناه، وما دلت على نفيه نفيناه، وما سكتت عنه سكتنا عنه فال نثبته 

  :وال ننفيه، فمن أثبت شيئاً أو نفاه بغري دليل فهو قائل على اهللا بغري علم، فاألمور ثالثة

)١/٤٧(  

  

  .ما دلت النصوص على إثباته وجب إثباته
  .نفيهوما دلت على نفيه وجب 

احلياة، والسمع، والبصر، : وما مل تدل على إثباته أو نفيه وجب اإلمساك عنه، فمما جيب إثباته له تعاىل
  .الصمد، احلي، القيوم، العلي، كما سيأيت: واالستواء على العرش، واحملبة، والغضب؛ ومن أمسائه

ألود واللغوب والنسيان، ومن األمور اليت جيب نفيها عنه ما نفاه عن نفسه من النوم والسنة وا
وكذلك مما جيب نفيه عنه فيما يثْبت له مماثلة املخلوقات، فنثبت له ما أثبته . والصاحبة والولد وغريها
  .لنفسه مع نفي مماثلته خللقه

وأما ما مل تدل النصوص على إثباته وال على نفيه فنمسك عنه نفياً وإثباتاً مثل األذن، فالسمع ثابت له 
سمع والعقل، أما األذن فيجب اإلمساك عنها نفياً وإثباتاً، وكذلك أصابع القدمني فيثبت هللا تعاىل بال

سبحانه صفة القدمني، وميسك عن أصابعهما نفياً وإثباتاً، وأما األصابع اليت جاءت ا النصوص فهي 
  .أصابع اليد

جلبال على إصبع، إن اهللا ميسك السموات على إصبع، واألرضني على إصبع، وا: (كما يف حديث
  ).١)(والشجر على إصبع، واخلالئق على إصبع مث يقول أنا امللك

__________  
، ومسلم يف ٧٤١٤برقم " ملا خلقت بيدي"أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل ) ١(

  .٢٧٨٦كتاب صفات املنافقني برقم 

)١/٤٨(  

  

ت ما أثبته من الصفات من غري تكييف وال متثيل، ومن غري وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها، إثبا
 من غري إحلاد، ال -مع ما أثبته من الصفات -حتريف وال تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 

وللَّه الْأَسماُء : ((يف أمسائه وال يف آياته، فإن اهللا ذم الذين يلحدون يف أمسائه وآياته، كما قال تعاىل
وا الْحا كَاننَ موزجيس هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنسtbqè=yJ÷ètƒ "



الَّذين يلْحدونَ في َآياتنا لَا يخفَونَ علَينا أَفَمن يلْقَى في النارِ ) خb¨: ((وقال تعاىل] ١٨٠: األعراف[
أْتي نم أَم ريخ ريصلُونَ بمعا تبِم هإِن مئْتا شلُوا مماع ةاميالْق موا ين٤٠: فصلت"[ي َآم.[  

فطريقتهم تتضمن إثبات األمساء والصفات، مع نفي مماثلة املخلوقات، إثباتاً بال تشبيه، وترتيهاً بال تعطيل 
  ّ§}: ((كما قال تعاىل

s9الس وهٌء ويش هثْلكَم  يعمçژچإءt7ّ9$#]"ففي قوله] ١١: الشورى)) :{§ّ  
s9 ٌءيش هثْلرد للتشبيه والتمثيل، وقوله "  كَم))uqèdur ريصالْب يعمرد لإلحلاد والتعطيل"  الس.  
إخل طريقة سلف األمة وأئمتها هي ما تقدم تقديره يف " وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها: "قوله

 صلى اهللا عليه -يف هذا الباب، وهي إثبات ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه وأثبته له رسوله األصل الواجب 
 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه -وسلم 
املستقيم،  من غري إحلاد يف أمسائه وال يف آياته، فطريقتهم هي الصراط -عليه الصالة والسالم-رسوله 

وهي احلق الذي دل عليه السمع والعقل، فإن العقل والفطرة كليهما يقتضي أن اهللا تعاىل مستحق لكل 
كمال، ومستحق لترتيهه عن كل نقص، فإذا كان املخلوق يوصف بالكماالت فاهللا سبحانه أحق 

  بالكمال، فكل كمال يوصف به املخلوق ال نقص فيه فاخلالق

)١/٤٩(  

  

....................................................................................  
أوىل به، وكل نقص يرته عنه املخلوق فاخلالق أوىل بالترتيه عنه؛ فهو تعاىل أحق بكل كمال وأحق بالترتيه 

 عن كل نقص، وقد دل السمع على ذلك، فقد جاء بإثبات األمساء احلسىن والصفات العلى هللا تعاىل
  .إمجاالً وتفصيالً، وجاء بترتيهه تعاىل عن النقائص والعيوب وعن مماثلة املخلوقات

إذن فطريقة سلف األمة مستمدة من الكتاب والسنة، فهم يعتمدون يف هذا الباب على كتاب اهللا تعاىل 
قل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، وما جاء يف الكتاب والسنة هو موجب العقل و الفطرة، فالع

  .الصريح ال يناقض وال يعارض النقل الصحيح
وطريقة سلف األمة وأئمتها طريقة مثلى ووسط بني مذاهب الناس، فإن الناس اضطربوا يف باب األمساء 
والصفات وصاروا فرقاً متناقضة متفرقة، وأهل السنة واجلماعة هم الوسط بني أهل اإلفراط والتفريط 

فرطوا يف الترتيه، وفرطوا يف اإلثبات، وهم اجلهمية ومن تبعهم، وأهل والغلو والتقصري؛ فأهل التعطيل أ
التشبيه أفرطوا يف اإلثبات، وفرطوا يف الترتيه فلم يرتهوا اهللا تعاىل عن مماثلة املخلوقات، وأهل السنة 

 صلى -له واجلماعة توسطوا، فال إفراط وال تفريط، ولذلك أثبتوا هللا تعاىل ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسو
، إثباتاً بال تشبيه، فخالفوا املعطلة واملشبهة، حيث أثبتوا إثباتاً بال تشبيه، ونزهوا اهللا -اهللا عليه وسلم 



  .عن مجيع النقائص والعيوب فخالفوا الطائفتني
وبرئ مذهب أهل السنة واجلماعة من البدع اليت وقع فيها غريهم يف كالم اهللا تعاىل، ويف كالم رسوله 

  ، ويف أمساء اهللا وصفاته، فال-الصالة والسالمعليه -
....................................................................................  

حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، وال إحلاد، فهذه مخسة معان باطلة ومنكرة، أما أهل الضالل 
  .، والكل ملحد يف أمساء اهللا ويف آياتهفهم بني معطل وممثل وحمرف ومفوض

)١/٥٠(  

  

أصل السلف من يتقدم غريه، وال سيما من تقدم قومه أو جنسه، فإنه ": سلف األمة وأئمتها: "قوله
يكون سلفاً هلم، فسلف الكفار هم من تقدم منهم، وسلف األخيار هم من تقدم منهم فسلف هذه األمة 

ه الكلمة الصحابة، فإم سلف هذه األمة الوسط اخليار، هم صدرها، وأصدق ما تنطبق عليه هذ
والسلف واخللف من األمور النسبية، فكل من تقدم غريه وجنسه يكون سلفاً، فالصحابة سلف األمة 
على اإلطالق ولكن التابعون وتابعوهم هم سلف ملن جاء بعدهم، فالسلفي حينئذ هو املقتفي للسلف 

األمة هلا أئمة وعامة، فاألئمة هم العلماء العاملون، وقد اجتمعت الصاحل واملهتدي ديهم، وهذه 
، فإم أئمة يف العلم ويف العمل، ويف -رضي اهللا تعاىل عنهم-أوصاف اإلمامة يف اخللفاء الراشدين 

الوالية، ولكن املراد هنا األئمة يف العلم والدين، وعطف األئمة على السلف من عطف اخلاص على 
  .العام
: التحريف مأخوذ من احلرف مبعىن الطرف، ففيه تغيري وميل، وهو يف االصطالح" من غري حتريفو"قوله 

تغيري كالم اهللا أو كالم رسوله عن وجهه لفظاً أو معىن، وهذا التغيري فيه جنوح عن الصواب واحلق، 
ومن حيث فكان فيه احنراف عن الوسطية والعدل، فالتحريف واالحنراف بينهما تقارب من حيث اللفظ 

  املعىن، والتحريف يكون لأللفاظ ويكون للمعاين، واألغلب إطالقه على تغيري املعىن،
....................................................................................  

هم بن وتغيري اللفظ يكون بالزيادة والنقص، ومن أمثلة التحريف اللفظي ما يروى عن إمام املعطلة ج
¯zN: ((صفوان أنه طلب من أحد القراء أن يقرأ قوله تعاىل =x.ur ىوسم اللَّه $VJ  

)١/٥١(  

  



بنصب لفظ اجلاللة ألنه حينئذ ال يكون يف اآلية داللة على تكلم اهللا تعاىل، ] ١٦٤: النساء"[؟٦sٍ=خ
 فكل عبد يدعو ربه عز وجل وإمنا فيها أن موسى كلم اهللا تعاىل، وكون العبد يكلم ربه ال ينكره أحد،

وخاصية موسى ) ١)(إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه (- صلى اهللا عليه وسلم -كما قال 
، "وكلم اهللا موسى تكليماً"عليه الصالة والسالم أن اهللا كلمه، وهذا إمنا يتحقق على القراءة الصحيحة 

 جاَء موسى لميقَاتنا Js9ur£$: ((قوله تعاىلهب أنه أمكنك ذلك، فكيف تصنع ب: فقال له املسؤول
 هكَلَّمو¼çm ... /u']"وهذا ألنه ميتنع يف اللغة العربية أن يكون الضمري يف قوله ]١٤٣: األعراف ،

  .هو الفاعل" رب"يف حمل رفع، ويتعني أن يكون مفعوالً به، و " وكلمه"
لذي هو مقتضاه إىل غريه بغري حجة توجب ذلك، وأما التحريف املعنوي فهو صرف اللفظ عن املعىن ا

كما قال املعطلة يد اهللا قدرته، االستواء هو االستيالء، احملبة هي إرادة اإلنعام، والغضب هو إرادة 
  .االنتقام
التعطيل مأخوذ من العطَل مبعىن اخللو، واملراد به هنا تعطيل الرب تعاىل عن صفات " وال تعطيل: "قوله

نفي أمسائه وصفاته سبحانه فاملعطل خيلي الرب عن صفاته، أو عن أمسائه وصفاته عند كماله، وذلك ب
  .غالم

....................................................................................  
حريف، والتحريف يستلزم التعطيل، وأما التعطيل فال يستلزم التحريف؛ ألن التعطيل قد يكون بغري الت

  :فقد يكون بالتفويض فإن املعطلة يقفون من النصوص
__________  

، ٤٠٥كتاب الصالة، باب حك البزاق باليد من املسجد برقن ) ١/١٥٩(أخرجه البخاري ) ١(
  .١٢٣٠كتاب املساجد ومواضع الصالة برقم ) ١/٣٩٠(ومسلم بنحوه 

)١/٥٢(  

  

 حقيقة االستواء على العرش وهو العلو إما موقف التحريف، وإما أن يفوضوا، فمن ينفي مثالً
معطالً : استوىل، فيكون حينئذ معطالً حمرفاً" استوى على العرش" معىن قوله تعاىل : واالرتفاع، يقول

مث استوى "اهللا أعلم مبراده بقوله : للصفة عن اهللا، وحمرفاً للنص، وقد يقول من ينفي حقيقة االستواء
 على إثبات االستواء على العرش، وهذا من املتشابه الذي ال يعلم وهذا ليس فيه داللة" على العرش

معناه إال اهللا تعاىل، فيكون هذا معطالً مفوضاً، وذا يعلم أن حتريف النصوص يستلزم التعطيل، وأما 
  .التعطيل فال يستلزم التحريف ألن املعطل قد يلجأ إىل التفويض ال إىل التحريف

يف مأخوذ من الكيفية وهي هيئة الشيء اليت هو عليها، ويستفهم عن التكي" من غري تكييف: "قوله



، ألن السائل عنها بـ "كيف"، فالتكييف حتديد كنه الصفة أو السؤال عنها بـ "كيف"احلال بـ 
يريد حتديدها وبيان كنهها، فصفات اهللا سبحانه ال جيوز تكييفها والتعرض لكيفيتها وال السؤال " كيف"

متر :  هو الذي نص العلماء على نفيه ونفي العلم به، وقالوا يف نصوص الصفاتوالتكييف. عن ذلك
وقال األئمة يف االستواء . دون السؤال عن كيفيتها، ودون تكييف هلا: كما جاءت بال كيف، أي

  ".االستواء معلوم، أو غري جمهول، والكيف جمهول: "وحنوه
اهللا تعاىل هلا كيفية ال نعلمها، فأهل السنة ال ينفون فالكيفية ال جيوز للعبد التعرض هلا، ولكن صفات 

الكيفية، ولكن ينفون التكييف، فهم ينفون العلم بالكيفية، فال يعلم كيف هو إال هو، وال يعلم كيفية 
  .صفاته إال هو

....................................................................................  
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التمثيل مأخوذ من املثل، وهو النظري، فالتمثيل هو احلكم على الشيء بأنه مثلٌ لشيء " وال متثيل"له قو
آخر، واملراد بالتمثيل هنا متثيل اخلالق باملخلوق، أو متثيل املخلوق باخلالق، والتشبيه الذي قامت األدلة 

 خبصائص اخلالق، وهذا املقام على نفيه وإبطاله هو وصف اخلالق خبصائص املخلوق أو وصف املخلوق
اضطرب فيه الناس ونشأ عنه ما نشأ من التعطيل، فإن املعطلة قالوا إن إثبات الصفات هللا تعاىل هو 

إن املخلوقات توصف ذه الصفات، فلو أثبتنا : التشبيه، فأوجب هلم هذا أن ينفوا الصفات؛ ألم قالوا
 هي شبهتهم، ولكن التشبيه الذي ورد نفيه وإبطاله يف هللا الصفات للزم من ذلك التمثيل فنفوها، هذه

النصوص هو وصف اهللا خبصائص املخلوق، أو العكس، فالعلم ليس من خصائص اخلالق، فإن املخلوق 
يوصف بالعلم أيضاً، وهكذا السمع والبصر وحنوها، فمطلق العلم والسمع والبصر مثالً معاين مشتركة 

يوصف بالعلم حقيقة، لكن العلم املختص به سبحانه وتعاىل واملخلوق يف اللفظ واملعىن، فاهللا تعاىل 
يوصف بالعلم حقيقة، لكن املناسب له، فوصف املخلوق حينئذ بالعلم ليس فيه تشبيه املخلوق باخلالق، 
ووصف اخلالق بالعلم مثالً ليس فيه تشبيه اخلالق باملخلوق، لكن العلم احملدث احملدود هو من خصائص 

والعلم األزيل احمليط بكل شيء الذي ال تبلغ العقول كنهه وال مداه هو من خصائص اخلالق، املخلوق، 
فمن قال إن املخلوق يعلم الغيب فقد شبه املخلوق باخلالق، فالقدرية الغالة وقعوا يف ضرب من التشبيه 

وق؛ ألم وصفوا اهللا يد اهللا مغلولة، من تشبيه اخلالق باملخل: وهو تشبيه اخلالق باملخلوق، وقول اليهود
  إن: خبصائص املخلوق، فاليهود ذا القول مشبهة، وكذا قوهلم

....................................................................................  

)١/٥٤(  



  

 عيسى ابن إن: اهللا ملا خلق السماوات واألرض استراح، فيه تشبيه للخالق باملخلوق، وأما قول النصارى
اهللا، ففيه تشبيه اخلالق باملخلوق من وجه، وذلك بنسبة الولد إليه، وفيه أيضاً تشبيه املخلوق باخلالق 

حيث ألَّهوا املسيح، فالنصارى وقعوا ذا يف نوعي التشبيه، واملشركون الذين عبدوا مع اهللا تعاىل سواه 
ي جيب نفيه وبرئ منه مذهب أهل السنة وقعوا يف تشبيه املخلوق باخلالق، فهذا هو التمثيل الذ

  .واجلماعة
والتكييف والتمثيل بينهما تالزم، فكل من كيف صفات اهللا تعاىل فقد شبه اهللا خبلقه، ومتثيل اخلالق 

  .باملخلوق يستلزم التكييف
ط اإلحلاد يف اللغة امليل، ومن هذا مسي الشق يف جانب القرب حلداً مليله عن وس" من غري إحلاد"قوله 

القرب، فكل ميل هو إحلاد لغة، وأما يف االصطالح فهو امليل عن احلق إىل الباطل، علماً أو عمالً، وأكثر 
ما يطلق اسم اإلحلاد يف كالم العلماء على اإلحلاد االعتقادي، وقد خيصونه بشر أنواع اإلحلاد، وهو 

ن للخالق والنبوات واملعاد، إنكار وجود الرب سبحانه وتعاىل، فيسمى الدهرية مالحدة ألم منكرو
فهم شر املالحدة، ولكن جنس اإلحلاد ال خيتص م، فاسم اإلحلاد يف الشرع يشمل أموراً كثرية، كما 

  .سيأيت يف الكالم على اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل، ويف آياته سبحانه
-ة اهللا بصرف حمض حقه والشرك الذي هو عبادة غري اهللا مع اهللا من شر اإلحلاد، وهو إحلاد يف عباد

  . إىل غريه-سبحانه وتعاىل
التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، فالتحريف والتعطيل والتكييف : واإلحلاد أعم هذه املعاين أعين

  فالتحريف إحلاد يف آيات اهللا،: والتمثيل كلها إحلاد
....................................................................................  
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والتعطيل إحلاد يف أمساء اهللا تعاىل ويف صفاته، والتكييف إحلاد أيضاً يف أمساء اهللا وصفاته والتمثيل 
كذلك، فإن من شبه اهللا تعاىل خبلقه فقد أحلد يف أمساء اهللا وصفاته، والتعطيل والتشبيه معنيان متباينان، 

طلة غلوا يف النفي، والتعطيل والتمثيل بينهما تالزم من وجه، فالتشبيه فاملشبهة غلوا يف اإلثبات، واملع
يستلزم التعطيل، والتعطيل يستلزم التشبيه، فكل مشبه معطل من وجه، وكل معطل مشبه من وجه، 

وذلك أن من أثبت هللا تعاىل صفات متاثل صفات املخلوقني فهو مشبه، وهو أيضاً معطل؛ ألنه مل يثبت هللا 
 من الصفات بل وصف اهللا بصفات ال تليق به سبحانه وتعاىل، فصار ذا االعتبار معطالً وإن ما يستحقه

كان أصل مذهبه التشبيه، واملعطل الذي نفى عن اهللا األمساء والصفات، أو نفى الصفات هو مشبه هللا 



مادات، فوقع يف باجلمادات واملعدومات واملمتنعات ففر من تشبيه اهللا باملوجودات ووقع يف تشبيهه باجل
تشبيه أقبح، فكان بذلك معطالً مشبهاً، وإن كان أصل مذهبه التعطيل، فبان ذا أن التمثيل يستلزم 

  .جنس التعطيل، والتعطيل يستلزم جنس التشبيه، واإلحلاد يعم اجلميع
حسنى فَادعوه بِها  الْأَسماُء الurْ: ((!فإن اهللا ذم الذين يلحدون يف أمسائه وآياته كما قال تعاىل: "قوله

 هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا عن احلق والصراط ] ١٨٠: األعراف"[و اإلحلاد يف أمسائه هو امليل
املستقيم وذلك يشمل أنواعاً من اإلحلاد، فاإلحلاد يف أمسائه تعاىل يكون بنفيها كما هي طريقة اجلهمية، 

هي طريقة املعتزلة، ويكون بتسمية املخلوق ا مثل تسمية املخلوق بعامل الغيب ويكون بنفي معانيها كما 
  إن أخنع اسم عند اهللا رجل"وملك امللوك ويف احلديث 

....................................................................................  
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يكون بتسميته تعاىل مبا مل يسم به نفسه كتسمية النصارى له و) ١"(يسمى ملك األمالك ال مالك إال اهللا
أباً، وتسمية الفالسفة له علة الوجود، وتسميته بواجب الوجود، وإن كان يصح اإلخبار به عن اهللا 

الوجود، ولكن ليس من أمسائه ذلك، ويكون اإلحلاد يف أمساء اهللا باالشتقاق من ) ٣(اهللا و: تعاىل، فيقال
ل املشركون، فاشتقوا من أمسائه تعاىل ألمساء آهلتهم كالالت من اإلله، والعزى من العزيز، أمسائه كما فع

 Nèdurِ))ومن اإلحلاد يف أمسائه الذي ذكره يف كتابه ما ذكر اهللا عن املشركني يف قوله سبحانه 
حمنِ قَالُوا وما الرحمن  قيلَ لَهم اسجدوا للرur)خsŒ#((وقوله ] ٣٠: الرعد"[يكْفُرونَ بِالرحمنِ 

  ].٦٠: الفرقان"[؟Bù'sمچمtR$أَنسجد لما 
هذا ديد باإلخبار باطالع اهللا تعاىل، فاهللا " إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا"وقال تعاىل : قوله

  .كثرياً ما يذكر العلم يف ديده للكافرين واملنحرفني واملعتدين حلدوده
هذا ديد للملحدين يف آياته باإللقاء يف " أفمن يلقى يف النار خري أمن يأيت آمناً يوم القيامة" تعاىل قوله
  .النار

  .آيات كونية، وآيات شرعية:وآيات اهللا تعاىل نوعان
لَا تسجدوا  َآياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمرBur د`ô((ومن شواهد اآليات الكونية قوله تعاىل 

 َآياتهBur د`ô((وقوله ] ٣٧: فصلت"[gs)n=yzللشمسِ ولَا للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي ئك
 هلفَض نم كُماؤغتابارِ وهالنلِ وبِاللَّي كُمامنوقوله سبحانه ] ٢٣: الروم"[م))نمو  

....................................................................................  
__________  



، ومسلم يف كتاب ٦٢٠٦أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب أبغض األمساء إىل اهللا برقم ) ١(
  .٢١٤٣ برقم -واللفظ له-األدب 

)١/٥٧(  

  

] ٢٤: الروم" [ ماًء فَيحيِي بِه الْأَرض بعد موتها َآياته يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينزلُ من السماِء
ومن َآياته خلْق السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة وهو علَى جمعهِم إِذَا يشاُء ((وقوله 
  .وشواهدها كثرية] ٢٩: الشورى%" [s‰دƒضچ

: األنفال)" [خYZ"yJƒ$وإِذَا تليت علَيهِم َآياته زادتهم : ((ة قوله تعاىلومن شواهد اآليات الشرعي
: وقوله تعاىل] ١٠٦: البقرة"[ما ننسخ من َآية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها : ((وقوله تعاىل] ٢
))îou'qأَ™ كا واهنضفَرا واهلْنزأَن اتنيب اتا َآييها فلْنزوقوله تعاىل] ١: النور"[ن)) :#sŒخ(ur 

 ا كَأَنْ لَمكْبِرتسلَّى ما وناتَآي هلَيلَى عتت$yg÷èyJَ،o]""وقوله تعاىل] ٧: لقمان)) :$O!9# (1 (
  .وحنوها كثري] ١: لقمان"[$#:٣ptّإ‹Oتلْك َآيات الْكتابِ ة

ة هي املخلوقات، واآليات الشرعية هي كلمات اهللا تعاىل املرتلة واإلحلاد يف آيات اهللا واآليات الكوني
تعاىل الشرعية يكون بالتكذيب ا وجحدها ويكون باالستهزاء ا، ويكون بالزعم بأنه ليس هلا معىن 

لَ علَيكُم في وقَد نز: ((مفهوم كما هو مذهب التفويض، ويكون بتحريفها عن مواضعها، قال اهللا تعاىل
 رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتَآي متعمابِ أَنْ إِذَا ستالْك

ي جف رِينالْكَافو نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذًا م كُمإِن منه$·è  

)١/٥٨(  

  

 يجادلُ tB$: ((واالستهزاء بآيات اهللا إمنا ينشأ عن الكفر ا كما قال تعاىل] ١٤٠: النساء"[Hsdد
، هذا من مجلة ]٤: غافر"[$#7ّ٩خ=n"‰في َآيات اللَّه إِلَّا الَّذين كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم في د

  .رعيةاإلحلاد يف آيات اهللا الش
....................................................................................  

أما اإلحلاد يف آيات اهللا تعاىل الكونية فإنه يكون جبحد خالقها سبحانه، وجبحد داللتها على اخلالق، 
هذا حادث : ، أو يقولإن هذا الشيء خملوق ال حلكمة: وبنفي حكمته تعاىل يف خلقها، كأن يقول قائل

. بغري مشيئة اهللا، كما تقوله القدرية يف أفعال العباد؛ هذا ما يتعلق باإلحلاد يف أمساء الرب سبحانه وآياته
وأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا أمساءه وصفاته وال يلحدون يف أمسائه وال يف آياته، ويالحظ بعد هذا أن 



  :ذاهب الضالة بأمورمذهب أهل السنة واجلماعة يتميز عن امل
أنه وسط بني مذاهب الضالل، فأهل السنة وسط يف باب األمساء والصفات، وطريقتهم هي املثلى، : أوالً

  .فإا وسط بني التعطيل والتمثيل
أن مذهب أهل السنة واجلماعة وطريقتهم يف باب األمساء والصفات وغريه مستمدة من الكتاب : ثانياً

لصحيح، بينما املذاهب املنحرفة مستمدة من األهواء واخلياالت اليت ال أصل هلا والسنة ومطابقة للعقل ا
  .يف عقل وال مسع،فهي خمالفة ملوجب العقل وموجب النقل، وإن زعم الزاعمون أا موجب العقل

خلو مذهب أهل السنة واجلماعة من املعاين الباطلة اليت وقع فيها من خالفهم، كالتحريف : ثالثاً
  . والتكييف والتمثيلوالتعطيل

  :وهو مستفاد مما تقدم أن مذهب أهل السنة واجلماعة يتضمن ثالثة أصول يقوم عليها: رابعاً
 صلى اهللا عليه -إثبات صفات الكمال هللا سبحانه وتعاىل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله : األول
  .-وسلم 
  .ترتيهه تعاىل عن مماثلة املخلوقات وعن كل نقص: الثاين

)١/٥٩(  

  

....................................................................................  
  .نفي العلم بالكيفية: الثالث

  ّ§}((وهذه األصول مستفادة من النصوص وقد تضمنتها اآلية الكرمية 
s9 يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم çژچإءt7ّ9$#]"آلية دلت على احلق ورد الباطل فهذه ا] ١١: الشورى

يف باب األمساء والصفات، فدلت على أنه تعاىل موصوف بصفات الكمال مرته عن مماثلة املخلوقات، 
وأنه تعاىل ليس كمثله شيء، وهذا يتضمن نفي العلم بالكيفية، فإن نفي التشبيه يستلزم نفي التكييف 

العلم بكيفيته، ألن الشيء ال تعلم كيفيته إال مبشاهدته ونفي العلم بالكيفية، ألن ما ال نظري له ال ميكن 
أو مشاهدة نظريه، واهللا تعاىل ال نظري له، والعباد مل يشاهدوه، فال سبيل هلم إىل العلم بكيفيته سبحانه، 

  ّ§}: ((فقوله تعاىل
s9 ٌءيش هثْلتعاىلرد للتشبيه والتكييف ففيه الرد على أهل التشبيه، وقوله سبحانه و"  كَم :
))uqèdur يعمالس çژچإءt7ّ9$# " رد لإلحلاد والتعطيل، فإن فيها إثبات امسني من أمسائه تعاىل

  .ومها السميع والبصري، وفيها إثبات صفتني من صفاته ومها السمع والبصر
  .فهذه أبرز خصائص مذهب أهل السنة واجلماعة

  ّ§}: ((ففي قوله: "قوله



s9 ٌءيش هثْلقوله تعاىل" لتشبيه والتمثيلرد ل"  كَم)) :{§ّ  
s9 ٌءيش هثْلليس شيء مثله تعاىل، ونفي : نص يف نفي تشبيه املخلوق باخلالق، ألن تقدير اآلية""  كَم

هذا التشبيه يستلزم نفي التشبيه اآلخر وهو تشبيه اخلالق باملخلوق، فإنه سبحانه إذا مل يكن له كفو من 
  من خلقه، ألنه سبحانه لو كان مثل أحد من خلقه كان هذا املخلوق مثلهخلقه لزم أنه ليس مثل أحد 

....................................................................................  
 يكُن لَه كُفُوا Ns9urِ))تعاىل، ومن اآليات الدالة على نفي التمثيل عن اهللا قوله تعاىل 

٧‰ymr& "انه وقوله سبح))@yd لَه لَمعت $w  

)١/٦٠(  

  

وغريها كثري، ويالحظ أن هذه اآليات كلها دالة على نفي مماثلة شيء من املخلوقات للخالق " ™Jyد
سبحانه وال جند آية فيها التنصيص أو التصريح بنفي مماثلة اخلالق تعاىل خللقه، وذلك واهللا أعلم ألن 

 واقعون يف تشبيه املخلوق -كما تقدم-لق، فإن املشركني كلَّهم الغالب على اخللق تشبيه املخلوق باخلا
  ّ§}((باخلالق، فقوله تعاىل 

s9 ٌءيش هثْلوحنوها من اآليات فيها رد على أهل التشبيه، وفيها وهو املقصود األول إبطال "  كَم
 اهللا مثل خلقه من إن: الشرك، ألن الشرك يتضمن تشبيه املخلوق باخلالق، وال يوجد يف األمم من يقول

إن اهللا فقري، يد اهللا مغلولة، : كل وجه، وقد يصف اهللا بشيء من صفات املخلوق كما قالت اليهود
  .فاآليات جاءت بإبطال الشرك الواقع والتمثيل الغالب على األمم، واهللا أعلم

  :تنبيه
  ّ§}((الكاف يف قوله تعاىل 

s9¾ دmخ=÷WدJx ".ا مبعىن مثمثل"ل، ويالحظ يف هذه اآلية أن الكاف وللتشبيه واألصل أ "
الكاف صلة زيدت للتأكيد، لتأكيد مضمون : اجتمعتا، فاختلف النحويون واملفسرون فمنهم من قال

  .ليس مثله شيء، وهذا سهل، وواضح، وال إشكال فيه: الكالم، واملعىن إذن
ا يؤول إىل املعىن األول، ليس كهو شيء، وهذ: هي الصلة، والتقدير" مثل"إن كلمة : ومنهم من قال

ألن الكاف مبعىن مثل، ولكن األول أوىل من هذا، ألن الزيادة يف احلروف معهودة يف اللغة، أما وقوع 
  .االسم زائداً فهذا ال يكاد يوجد يف اللغة

....................................................................................  

)١/٦١(  

  



ليس مثل مثله شيء، ويكون هذا من قبيل الوصف بطريق : ال مانع من أن يكون املعىن: هم من قالومن
مثلك ال يفعل كذا، أو ال يعطي الزهيد يف املدح، ومثلك ال يالقي الشجعان : الكناية كما تقول العرب

ال ذمه، وإمنا يف الذم باجلنب، ومثلك ال يعطي اجلزل، يف الذم بالبخل، وليس املقصود مدح املثل و
املقصود مدح أو ذم املخاطب بطريق الكناية، واألقوال الثالثة مذكورة يف بعض كتب التفسري كتفسري 

هو نفي أن يكون هللا " ليس كمثله شيء"الشوكاين، واألمر يف هذا سهل، فإن املقصود من قوله تعاىل 
  .مثل من خلقه، وهذا ال خالف فيه، واهللا تعاىل أعلم

 وتعاىل بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي جممل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، واهللا سبحانه
 واصطَبِرsù $$مçnô‰ç7ô: ((ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعاىل

 لَه لَمعلْ ته هتادبعل$w  
اً يستحق مثل امسه، ويقال مسامياً أي نظري" هل تعلم له مسياً: "قال أهل اللغة] ٦٥: مرمي"[™Jyد

  ).١"(هل تعلم له مثالً أو شبيهاً: "وهذا معىن ما يروى عن ابن عباس. يساميه
 تجعلُوا للَّهxsù ں((وقال تعاىل " &ymr‰٧ولَم يكُن لَه كُفُوا ) ٣(لَم يلد ولَم يولَد : ((وقال تعاىل

 متأَنا واددأَن ...cqكJn=÷èsئد: (( ... وقال تعاىل] ٢٢: البقرة"[؟Bur وند نذُ مختي ناسِ مالن 
 اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن ١٦٥: البقرة"[اللَّه.[  

  .إخل..." واهللا سبحانه وتعاىل بعث رسله بإثبات مفصل ونفي جممل: "قوله
 يف وصف اهللا تعاىل يف اإلثبات ويف النفي، وقد -عليهم الصالة والسالم-هذا فيه بيان طريقة الرسل 

تقدم أن احلق هو وصفه تعاىل مبا وصف به نفسه ووصفته رسله إثباتاً ونفياً، بإثبات ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله؛ وهنا بيان لنوع هذا اإلثبات وهذا النفي 

  .الذي جاءت به الرسل
__________  
  .٤/٥٠٣ من سورة مرمي ٥٦الدر املنثور، تفسري آية ) ١(

)١/٦٢(  

  

أي بإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات . اخل" واهللا سبحانه وتعاىل بعث رسله بإثبات مفصل"قوله 
  الكمال على وجه التفصيل، وبنفي ما ال يصلح له

....................................................................................  
سبحانه على وجه اإلمجال، فاملدح يكون بإثبات الكماالت، وبنفي املعايب والنقائص، والطريقة املثلى يف 
املدح أن تذكر احملامد مفصلة، وتنفى املعايب جمملة، فطريقة الرسل يف اإلثبات والنفي هي املوافقة للعقل 



  .والذوق السليم واألدب الرفيع
املراد باإلمجال هو التعميم واإلطالق، والتفصيل هو التعيني والتخصيص، ويتضح هذا باألمثلة، فتقول و

فالن ليس جببان، ليس بفاحش، ليس : فالن مترفع عن الرذائل، وتقول يف النفي املفصل: يف النفي امل
: وتقول يف اإلثبات املفصلفالن ذو أخالق مجيلة، وذو صفات محيدة، : بلعان، وتقول يف اإلثبات امل

  .فالن كرمي، وشجاع، وصبور، وحليم، وحافظ ومقدام، وما أشبه ذلك
فطريقة الرسل هي اإلمجال يف النفي والتفصيل يف اإلثبات وهذا أمر أغليب وليس مبطرد، فمعىن ذلك أن 

اهللا تعاىل شواهد النفي مث بعد هذا ساق الشيخ رمحه . اإلثبات قد يأيت جممالً كما أن النفي قد يأيت مفصالً
  .امل وشواهد اإلثبات املفصل، وبدأ بشواهد النفي امل

: الشاهد قوله تعاىل" ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد) ٣( يلد ولَم يولَدNs9 ِ)): وقال تعاىل: قوله
((ِِNs9ur اكُفُو لَه كُن٧ ي‰ymr&" ومثلها قوله تعاىل ،))ثْلكَم سٌء لَييش وقوله" ه :((ِ@yd 

 لَه لَمعت$w  
  .وحنوها" ™Jyد

 Burئد(( ... وقال تعاىل " ؟Jn=÷èsكcq...  تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتمxsù ں: ((وقال تعاىل: قوله
 اللَّه بكَح مهونبحا ياددأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مت هذه اآليات على نفياشتمل" الن  

....................................................................................  

)١/٦٣(  

  

الكفو والند والسمي واملثل، وهي معاين متقاربة، فكلها تفسر بالشبيه والنظري وما أشبه ذلك، فنفي 
يف هذه اآليات أن نفي الكفو والند واملثل الكفو واملثل والسمي والند نفي جممل، ووجه اإلمجال 

والسمي جاء مطلقاً غري مقيد بشيء، فتضمنت نفي الند عن اهللا يف كل شيء، ونفي مجيع النقائص 
  .الثابتة للمخلوق

 تعلَم لَهyd @ِ))وقوله " &ymr‰٧ولَم يكُن لَه كُفُوا ) ٣( يلد ولَم يولَدNs9 ِ))وقوله تعاىل 
$w  
  w$ تعلَم لَهyd @ِ))كلها أخبار، ومعىن قوله " ™Jyد
  .ال مسي له" ™Jyد

  Y# تجعلُوا للَّهxsù ں: ((وقوله تعاىل
#y‰Rr& " ذه اآلية يف باب الصفات ألن النهي فيها يتضمن النفي، نفي أن هذا طلب، واستشهد

: (( ... ذا هو املقصود، كذلك قوله تعاىلال جتعلوا هللا أنداداً ألنه ليس له ند، وه: يكون هللا ند، فاملعىن



هذا ذم من اهللا ] ١٦٥: البقرة"[ الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّهBur ئد
يه تعاىل للذين جعلوا هللا أنداداً حيبوم كمحبتهم هللا، وهذا نوع من اخلرب املراد به الطلب، ألن الذم ف

ي، ولكن هو يف نفس األمر يتضمن نفي الند عن اهللا، فإن اهللا إمنا ذم هؤالء على ذلك ألنه تعاىل ال ند 
  .له

  مصدر أضيف إىل لفظ اجلاللة وهو مفعول، فكيف يقدر الفاعل؟: حب" كحب اهللا: "وقوله
 حيبون أوثام وأندادهم :كحبهم هللا، وهذا يتضمن التسوية، فأشركوا يف التسوية يف احملبة، واملراد: قيل

  .كما حيبون اهللا
  .كحب املؤمنني هللا، فيكون حبهم ألندادهم أكثر من حبهم هللا تعاىل: وقيل

....................................................................................  
تسوية كما يف قوله تعاىل عن  األول، ألن الواقع منهم ال-رمحه اهللا تعاىل-وقد رجح شيخ اإلسالم 

  ].٩٨-٩٧: الشعراء"[إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمني ) ٩٧(تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ : (( الكفار
  ".أشد حباً هللا: "وقوله

)١/٦٤(  

  

  .أشد من حب املشركني هللا: قيل
 حيبون اهللا أشد من حب املشركني ألندادهم أشد من حب املشركني ألندادهم، أي أن املؤمنني: وقيل

  .وهذا أنسب
فاآليات كلها تدل على نفي الند عن اهللا، لكن منها ما يدل على ذلك نصاً، ومنها ما يدل على ذلك 

  .بداللة التضمن أو اللزوم، فنهيه سبحانه عن أن يتخذ من دون أنداداً يستلزم نفي الند عن اهللا
للَّه شركَاَء الْجِن وخلَقَهم وخرقُوا لَه بنِني وبنات بِغيرِ علْمٍ سبحانهqè=yèy_ur  #: (((وقال تعاىل

بديع السماوات والْأَرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ ) ١٠٠(وتعالَى عما يصفُونَ 
  ].١٠١-١٠٠: األنعام" [وt=ىخL×كُلِّ شيٍء شيٍء وهو بِ

)١/٦٥(  

  

أي اعتقدوا وافتروا، وقوله " وجعلوا"اآلية، قوله تعاىل " وجعلوا هللا شركاء اجلن"وقال تعاىل : قوله
ويكون املفعول الثاين هو اجلار وارور، وحيتمل " شركاء"حيتمل أنه منصوب على أنه بدل من " اجلن"

مفعول ثاين مقدم، " شركاء"جعلوا هللا شركاء من اجلن، أو يكون : رتع اخلافض أيأن يكون منصوباً ب



وجعلوا هللا اجلن شركاء، ولعل التقدير األول أظهر، وقوله : مفعول أول مؤخر، واملعىن" اجلن"و
وخرقوا "هذه مجلة معترضة، أي واحلال أن اهللا تعاىل خلقهم ومع ذلك أشركوا به وقوله تعاىل " وخلقهم"
فيه ترتيه اهللا تعاىل عن اختاذ البنني " بنني وبنات بغري علم"أي اخترعوا وافتروا، وقوله سبحانه " له

املسيح ابن اهللا، : املالئكة بنات اهللا، والنصارى الذين قالوا: والبنات، وفيه رد على املشركني الذين قالوا
ن اآلية على النفي امل فإن قوله هذا هو الشاهد م: سبحانه وتعاىل عما يصفون"قوله سبحانه وتعاىل 

نفي ألن التسبيح فيه معىن النفي، كما أن احلمد فيه إثبات كما تقدم، وهذا عام يف ترتيهه " سبحانه"
تعاىل عن كل ما يصفه به اجلاهلون واملفترون واملشركون من الولد أو الصاحبة أو الشريك أو غري ذلك 

، وهو نفي جممل ألنه عام، "سبحانه وتعاىل"ية مستفاد من قوله من النقائص والعيوب، فالنفي يف هذه اآل
أي " بديع السماوات واألرض"فكل آية فيها هذا األسلوب فهي من قبيل النفي امل، وقوله تعاىل 

  مبتدي خلقهما على غري مثال سابق، وقوله
....................................................................................  

أي الكل خلقه، " أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم"سبحانه 
 اتخذَ s%ur$٩نq#: (((كما قال سبحانه) ١(وليس شيء من املوجودات ابناً له، بل الكل عبيده

 ادبلْ عب هانحبا سلَدو نمحالر ...cqمBt٣چoB]"٢٦: األنبياء.[  
__________  

  .٤٤٥-٢/٤٤٤، جمموع فتاوى ٣٦-١/٣٥درء التعارض ) ١(

)١/٦٦(  

  

الَّذي لَه ملْك السماوات ) ١(تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيرا : ((وقال تعاىل
  ].٢-١: الفرقان"[$#Jّ٩ك=٧ùم يكُن لَه شرِيك في إوالْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَ

الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني ؟ xx8u'$t6s: ((وقال تعاىل: قوله
الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ ؟ xx8u'$t6s: ((، الشاهد يف هذه اآلية قوله سبحانه]١: الفرقان"[tR‹ةƒچ·#
، والربكة هي كثرة اخلري، واهللا سبحانه وتعاىل هو الذي بيده اخلري، والربكة "م٦tِ‰دnح¾ى علَ

: -عليه الصالة والسالم-كلها بيده، وهو الذي يبارك يف من شاء، كما قال تعاىل عن عيسى 
، ويبارك سبحانه فيما شاء من البقاع، ]٣١: مرمي"[àMZà2 مباركًا أَين ما n=yèy_ur_سح((
من العباد، فهو الذي يبارك والعبد مبارك، واهللا تعاىل يوصف بأنه تبارك، يعين كثر خريه وكثرت و

، "تبارك"، وهذا من معاين "تعاىل وتقدس"بـ " تبارك"ويفسر . بركته، وهو ذو الربكة اليت ال حد هلا
 ال اية هلا، ويتضمن  وأنه ذو الربكة اليت-سبحانه وتعاىل-يتضمن إثبات اخلري والربكة له " تبارك"فـ



تعاىل وتقدس؛ وذا االعتبار : تبارك يعين: ترتيهه تعاىل عن النقائص والعيوب، وهلذا قال املفسرون
  .تكون اجلملة دالة على نفي جممل

إال إىل اهللا تعاىل أو إىل اسم " تبارك"، فال يضاف -سبحانه وتعاىل-وهذه الصيغة ال تستعمل إال يف حقه 
: الرمحن"[M}$#ur.چP#tاسم ربك ذي الْجلَالِ ا؟ t6s"چx8t: ((اىل كما قال تعاىلمن أمسائه تع

، أما املخلوق فال ]٥٤: األعراف"[Hs<"yèّ9$#دtûüاللَّه رب ؟ x8u'$t6s((وقال ] ٧٧
فيه، وال بارك اهللا : بارك اهللا فيه، وهذا شيء مبارك، ويدعا له بالربكة فيقال: تبارك بل يقال: يقال فيه

تبارك فالن، وال تباركت علينا يا فالن، كما جيري على ألسنة العامة، : هذا شيء تبارك، وال يقال: يقال
  يدل" تبارك"فإن 

)١/٦٧(  

  

....................................................................................  
، فإن اهللا تعاىل هو الذي بركته ذاتية، أما املخلوق فإن على أن الربكة ذاتية وليس ذلك إال هللا وحده
ال يضاف إال إىل اهللا أو إىل اسم من أمسائه وال " تبارك"بركته هدية من اهللا وعطية من عباده، فلهذا 

  .يضاف إىل املخلوق ال إىل عاقل وال إىل غري عاقل
أَم خلَقْنا الْملَائكَةَ إِناثًا وهم شاهدونَ ) ١٤٩( الْبنونَ فَاستفْتهِم أَلربك الْبنات ولَهم: ((وقال تعاىل

أَصطَفَى الْبنات علَى ) ١٥٢(ولَد اللَّه وإِنهم لَكَاذبونَ ) ١٥١(أَلَا إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ ) ١٥٠(
 نِني١٥٣(الْب ( َونكُمحت فكَي ا لَكُمم)١٥٤ ( َونذَكَّرأَفَلَا ت)١٥٥ ( بِنيلْطَانٌ مس لَكُم أَم)وا ) ١٥٦فَأْت

 نيقادص متإِنْ كُن ابِكُمتونَ ) ١٥٧(بِكرضحلَم مهةُ إِنالْجِن تملع لَقَدا وبسن ةالْجِن نيبو هنيلُوا بعجو
)١٥٨ (صا يمع انَ اللَّهحبفُونَ س)١٥٩ ( اللَّه ادبإِلَّا عtûüإءn=ّكJّإىل قوله" $#٩ :
))z`"ysِفُونَ ™ ك٦صا يمع ةزالْع بر كب١٨٠(ر ( نيلسرلَى الْمع لَامسو)١٨١ ( بر لَّهل دمالْحو
... ْüدJn"=yèّ9$#] " ن، وسلم فسبح نفسه عما يصفه املفترون املشركو] ١٨٢-١٤٩الصافات

على املرسلني، لسالمة ما قالوه من اإلفك والشرك، ومحد نفسه إذ هو سبحانه املستحق للحمد مبا له من 
  .األمساء والصفات وبديع املخلوقات

)١/٦٨(  

  

أي اسأهلم " فاستفتهم"اآليات قوله سبحانه " فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون"وقال تعاىل : قوله
هذا توبيخ ملن زعم أن املالئكة بنات اهللا، مع أم " ألربك البنات وهلم البنون"عاىل سؤال توبيخ، وقوله ت



 للَّه الْبنات سبحانه ولَهم ما tbqè=yèّgs†ur: ((كانوا يكرهون البنات ألنفسهم كما قال تعاىل
 ...cqهktJô±tƒ]"قوله تعاىل ] ٥٧: النحل))÷Pr &ِكَةَ إلَائا الْملَقْنخ مهاثًا ون ...
crخ‰كg"x©]"واهلمزة، أي بل أخلقنا " بل"تسمى املنقطعة وتفسر بـ " أم] "١٥٠: الصافات

أال "املالئكة إناثاً وهم شاهدون، واملعىن هل حضروا خلق املالئكة فريون أم إناث وبنات، قوله تعاىل 
والالم، قوله تعاىل " إن"ؤكد بـ هذا تكذيب هلم م" إم من إفكهم ليقولون ولد اهللا وإم لكاذبون

" ما لكم كيف حتكمون أفال تذكرون"هذا استفهام توبيخ أيضاً، قوله تعاىل " أصطفى البنات على البنني"
  أنكر اهللا تعاىل عليهم هذه الفرية وهذه املقولة. اآليات

....................................................................................  

)١/٦٩(  

  

الباطلة بشىت أنواع اإلنكار وبين أن مقالتهم تلك ال سند هلا من عقل وال شرع، وهذه اآليات فيها نفي 
: أي" وجعلوا"الولد عن اهللا تعاىل، وفيها تغليظ اإلنكار على من زعم ذلك بأساليب عدة، قوله تعاىل 

ملراد باجلنة املالئكة والنسب الذي جعلوه بينه ا: قيل" بينه وبني اجلنة نسباً"وجعل املشركون، قوله 
أن املراد باجلنة اجلن : املالئكة بنات اهللا، والقول الثاين: وبينهم هو نسب البنوة واألبوة، وهو قوهلم

املخلوقون من نار، والنسب الذي جعلوه بني اهللا وبني اجلن هو أم جعلوهم شركاء هللا كما قال تعاىل 
إن اهللا تعاىل : أو قول بعض العرب" $#:gّإ`£ للَّه شركَاَء qè=yèy_ur#(((يف اآلية السابقة 

أصهر إىل سروات اجلن، يعين له صاحبة من اجلن، فهو نسب مصاهرة وليس النسب املعروف، وهذا 
القول أعين القول بأن املراد اجلن، وأن املراد بالنسب أحد األمرين أو كالمها هو الصواب، ألن اجلنة مل 

 الْجِنةB د`z((ت إطالقها على املالئكة يف القرآن أبداً، واجلنة يف القرآن يراد ا اجلن كما قال تعاىل يأ
 كَلمةُ ربك لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ ôM£Js?ur((وكما قال تعاىل " Z9$#ur¨$¨ؤ

tûüدèuHّdr&]"ب أن املراد هنا اجلن كما يف سائر واملراد باجلنة اجلن، فوج] ١١٩: هود
املواضع، ولو كان املراد باجلنة املالئكة لكان ذكر هذا املعىن تكراراً مع ما ذكر من قبل يف اآليات 

أي حملضرون للحساب " Js9كsطَ|ژtbrç علمت الْجِنةُ إِنهمô‰s)s9ur ((املتقدمة، قوله تعاىل 
هذا هو الشاهد من هذه اآليات هذا هو " حان اهللا عما يصفونسب"وحمضرون يف العذاب، قوله تعاىل 

كالرسل " إال عباد اهللا املخلصني"النفي امل، فاملعىن ترتيهاً هللا عن كل ما يصفه به املشركون وقوله 
... ربك رب الْعزة عما ™ كz`"ysِ٦: ((، قوله تعاىل-صلوات اهللا وسالمه عليهم-وأتباعهم 

cqàإءےtƒ "اهللا تعاىل نزه  

)١/٧٠(  



  

....................................................................................  
  .نفسه يف هذه اآلية عما يصفه به املشركون واملفترون ويف هذا ذم هلم فيما وصفوا به رب العاملني

رك، ومحد نفسه إذ هو سبحانه املستحق وسلم على املرسلني لسالمة ما قالوه من اإلفك والش"قوله 
" سبحان ربك رب العز عما يصفون"فقوله تعاىل " للحمد مبا له من األمساء والصفات وبديع املخلوقات

يدل على " عما"دالة على الترتيه ونفي النقائص عن الرب تعاىل وقوله " سبحان"نفي جممل، فكلمة 
فيه داللة على إثبات مجيع احملامد له تعاىل، فهذا " ب العاملنيواحلمد هللا ر"اإلمجال والعموم، وقوله تعاىل 

  .احلمد إذن يتضمن إثباتاً جممالً كما تقدم بيانه يف خطبة احلاجة
  :فائدة

مل وال النافية واالستفهام اإلنكاري، وتارة يكون النفي : النفي تارة يكون بأداة من أدوات النفي مثل
  .فإن معناها ترتيهاً هللا عن كذا وكذا" نسبحا"معلوماً من مدلول الكلمة كـ 

)١/٧١(  

  

لَا إِلَه إِلَّا هو $# !ه((وأما اإلثبات املفصل، فإنه ذكر من أمسائه وصفاته ما أنزله يف حمكم آياته، كقوله 
 ومالْقَي يهو و"السورة، وقوله " قل هو اهللا أحد اهللا الصمد"اآلية بكماهلا، وقوله ] ٢٥٥: البقرة"[الْح
" وهو الغفور الرحيم" "وهو العزيز احلكيم" "وهو السميع البصري" "وهو العليم القدير" "العلي احلكيم

)) وددالْو فُورالْغ وه١٤(و ( جِيدشِ الْمرذُو الْع)ا ك) ١٥مالٌ لفَع‰ƒجچمƒ]"١٦-١٤: الربوج [
))ناطالْبو رالظَّاهو رالَْآخلُ والْأَو وه يملٍء عيبِكُلِّ ش وهي ) ٣( وف ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ وه

 جرعا يماِء ومالس نزِلُ منا يما وهنم جرخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتس
ذَلك بِأَنهم اتبعوا ما ((وقوله ] ٤-٣: احلديد/"[tژچإء×م أَين ما كُنتم واللَّه بِما تعملُونَ فيها وهو معكُ

فَسوف يأْتي اللَّه ((وقوله ] ٢٨: حممد" [&rمgn"=yJôكOأَسخطَ اللَّه وكَرِهوا رِضوانه فَأَحبطََ 
 مهبحمٍ يےبِقَو¼çmtRq™6دtن†ur] "وقوله ] ٥٤: املائدة)) هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر

ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه ((وقوله ] ١١٩: املائدة"[
  VJ$وأَعد لَه عذَابا 

)١/٧٢(  

  



إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ ((وقوله ] ٩٣: اءالنس" [مàtد
 انإِلَى الْإِمي ...crمچà٣ُےtGsù] "وقوله ] ١٠: غافر)) ني ظُلَلٍ مف اللَّه مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ يظُرنلْ يه

 NèO§((وقوله ] ٢١٠: البقرة" [{$#BWمâ'qوالْملَائكَةُ وقُضي الْأَمر وإِلَى اللَّه ترجع الْغمامِ 
" غs$!ح èدtûüاستوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا 

  VJ$م اللَّه موسى وكَلَّ((وقوله ] ١١: فصلت[
 من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناهçm"uZ÷ƒy‰"tRur ((وقوله ] ١٦٤: النساء"[؟٦sٍ=خ

... ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم ((وقوله ] ٥٢: مرمي"[gwUإ‹$|
cqكJمم÷"sا((وقوله ] ٧٤: القصص"[؟مإِن  

........................................................................................  
  ٣uنbqأَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن م

sù]"وقوله تعاىل ] ٨٢: يس))وه ةادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه يمحالر نمحالر 
هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلَام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ ) ٢٢(

ر لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السماوات هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصو) ٢٣(اللَّه عما يشرِكُونَ 
  Oوالْأَرضِ وهو الْعزِيز ق

  ].٢٤-٢٢: احلشر"[$#:٣ptّإ

)١/٧٣(  

  

 يف أمساء الرب تعاىل - صلى اهللا عليه وسلم -إىل أمثال هذه اآليات واألحاديث الثابتة عن النيب 
 ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما وصفاته، فإن يف ذلك من إثبات

  .هدى اهللا به عباده إىل سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى اهللا عليهم وسلم أمجعني
  .إخل.." وأما اإلثبات املفصل: "قوله

تعاىل احلسىن ومن  فيها إثبات الكثري من أمساء اهللا -رمحه اهللا تعاىل-هذه اآليات اليت ساقها املصنف 
  .صفاته العلى على وجه التفصيل؛ ألن فيها تنصيصاً على األمساء، وتعييناً هلا، وختصيصاً هلا بالذكر

وكل اسم من أمساء اهللا متضمن لصفة، ففيها إثبات ما دلت عليه من األمساء مع ما تضمنته من الصفات، 
 والبصر صفته، والغفور واملغفرة صفته، فهو احلكيم واحلكمة صفته والسميع والسمع صفته، والبصري

 الْأَولُ والَْآخر والظَّاهرuqèd ((والرحيم والرمحة من صفاته، وهكذا، ومن هذه الشواهد قوله تعاىل 
اآلية وفيها إثبات اسم األول واآلخر والظاهر " {t,n=yوالْباطن وهو بِكُلِّ شيٍء عليم هو الَّذي 

  العليم والبصري هللا تعاىل، وفيها إثبات صفة اخللق واالستواء والعلم واملعيةوالباطن و



....................................................................................  
  .والبصر

 يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهمt$ِq|،sù ((ومن الشواهد أيضاً قوله سبحانه 
  ].٥٤: املائدة"[ur†نtدçmtRq™6¼ے

وقد مضى أن القاعدة يف منهج الرسل اإلثبات املفصل لصفات اهللا تعاىل والنفي امل، وهذه قاعدة 
  .أغلبية، وإال فقد يأيت إثبات جممل ونفي مفصل

حي الَّذي لَا وتوكَّلْ علَى الْ: ((وقوله تعاىل"  تأْخذُه سنةٌ ولَا نومw ں: ((فمن النفي املفصل قوله تعاىل
  |لَا يضلُّ ربي ولَا س: ((وقوله" &Y‰tnr# يظْلم ربكwur ں: ((وقوله تعاىل" JtƒكNqك
ƒ " وقوله)) لَمو دلي لَمô‰s9qمƒ "وحنو ذلك.  

)١/٧٤(  

  

لَّه  تضرِبوا لxsùں((وقوله " ™Jyدٹw$ تعلَم لَهyd @ِ))وأما النفي امل فكقوله تعاىل 
tA$sVّBF#$} " وقوله((ِNs9ur اكُفُو لَه كُن٧ ي‰ymr& " وقوله))z`"ysِك٦ ™ كبر
  .وحنو ذلك" tƒإءےcqàڑرب الْعزة عما 

وقد ذكر املؤلف هنا مجلة من اآليات اليت فيها ذكر بعض أمساء اهللا وصفاته على وجه التفصيل والتعيني، 
  . متضمن لصفة من صفاتهوكل اسم من أمساء اهللا تعاىل

: وقوله تعاىل" $#:o_َ،çtّس٤ الْأَسماُء ur: ((!ومن شواهد اإلثبات امل قوله تعاىل
"  الْمثَلُ الْأَعلَى ur((!وقوله تعاىل ] ١: الفاحتة"[Jn"=yèّ9$#دüْڑ للَّه ربôJysّ9$# ‰ك((

  .قال املفسرون أي وهللا الوصف األكمل واألطيب
وحاد عن سبيلهم من الكفار واملشركني والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل يف هؤالء من وأما من زاغ 

الصابئة واملتفلسفة واجلهمية، والقرامطة الباطنية، وحنوهم فإم على ضد ذلك، فإم يصفونه بالصفات 
يرجع إىل السلبية على وجه التفصيل، وال يثبتون إال وجوداً مطلقاً ال حقيقة له عند التحصيل، وإمنا 

وجود يف األذهان ميتنع حتققه يف األعيان، فقوهلم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإم ميثلونه 
  .باملمتنعات واملعدومات واجلمادات، ويعطلون األمساء والصفات تعطيالً يستلزم نفي الذات

  .إخل.." وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم: "قوله
 طريقة الرسل يف صفات اهللا تعاىل وهي الطريقة القومية احلكيمة املوافقة بعد أن بني املؤلف رمحه اهللا

للعقول والفطر السليمة، شرع يف بيان طرق أهل الضالل احلائدين املائلني عن طريقة الرسل، فذكر 
  .الكفار واملشركني وأهل الكتاب



  .وأهل الكتاب منهم املؤمن املوحد الذي اتبع رسوله، ومنهم الكافر
  .بئة منهم املؤمنون احلنفاء، ومنهم الكفار املشركون، ومن هؤالء قوم إبراهيم وهم طوائفوالصا

)١/٧٥(  

  

وكأن الشيخ يقصد م املنتسبني لإلسالم . واملتفلسفة هم أهل الفلسفة الذين احترفوا الفلسفة اليونانية
  .منهم، وقد يراد م املنتسبني لإلسالم وغري املنتسبني له

نواع، منهم الفالسفة الدهريون، وهؤالء ال كالم معهم هنا، وإمنا الكالم مع الفالسفة والفالسفة أ
  :اإلهليني الذين يقرون باخلالق يف اجلملة وهم أنواع

....................................................................................  
  .منهم من ينكر الصفاتمنهم من يقر بصفات اهللا تعاىل يف اجلملة، و

وزعيم مالحدة الفالسفة اليونانيني من يسمونه املعلم األول، وهو أرسطو فهو زعيم الشرك والتعطيل 
واإلحلاد، وقد تبعه بعض من ينسب إىل اإلسالم كابن سيناء الذي يعظم من قبل بعض اجلهلة أو الزنادقة 

  .املنتسبني لإلسالم
نية صفة موضحة ألن كل قرمطي باطين، وإن كانت الباطنية أعم فيدخل الباط" والقرامطة الباطنية"قوله 

فيها كل من جعل للنصوص ظاهراً وباطناً، فيدخل فيهم اإلمساعيلية والنصريية والدروز واالحتادية من 
  .مالحدة الصوفية

  .وقد تطلق القرامطة ويراد ا الباطنية مبعناها العام، ألن القرامطة هم سلف وأصل الباطنية
" يظهرون الرفض ويبطنون الكفر احملض"أكثر ما تطلق الباطنية على الرافضة وكما قال بعض العلماء 

  .فهم يف احلقيقة كفار أعداء هللا ورسله واملؤمنني وإن كانوا يتسترون ويظهرون حب آل البيت
بقيادة أيب ظاهر الطائفة اليت ظهرت يف األحساء آخر القرن الثالث فعاثوا يف األرض فساداً : القرامطة

  .اجلنايب الذي قتل احلجيج وقلع احلجر األسود
ومسوا قرامطة نسبة إىل أحد زعمائهم وهو محدان قرمط، واسم القرامطة قد يطلق على الباطنية عموماً، 
وقد يراد به طائفة من طوائفهم، مثل اسم اجلهمية نسبة إىل اجلهم بن صفوان، وقد يطلق هذا اللقب 

يل خاصة فيقال فالن جهمي، أو فيه جتهم، أي تعطيل للصفات وإن كان اجلهم مجع على بدعة التعط
  .عدة بدع كاجلرب يف القدر، واإلرجاء يف اإلميان

)١/٧٦(  

  



....................................................................................  
 املرسلني من املتفلسفة واجلهمية والباطنية وحنوهم على وقد ذكر الشيخ هنا أن هؤالء الزائغني عن طريقة

ضد منهج الرسل، ذلك أم يصفون اهللا تعاىل بالصفات السلبية على وجه التفصيل، وال يثبتون إال 
  .وجوداً مطلقاً ال حقيقة له عند التحصيل

  .هي صفات النفي: الصفات السلبية
تعاىل بالنفي غري ممتنع، ولكن عيب هؤالء يف هذا ووصف اهللا تعاىل بالصفات السلبية أي وصف اهللا 
  :الباب يظهر يف خمالفتهم لطريقة الرسل من وجوه

  . التفصيل يف النفي-١
  . عدم إثبات شيء من الصفات الثبوتية-٢
  . أمنا يصفون اهللا تعاىل به من الصفات السلبية ال يتضمن إثباتاً عندهم-٣

  ".وال يثبتون إال وجوداً مطلقا"قوله 
فقولك مثالً اإلنسان . لوجود املطلق ضد الوجود املعني، مثل لفظ اإلنسان املطلق، واإلنسان املعنيا

حيوان ناطق، أو كائن حي، فهذا هو اإلنسان مبعناه املطلق وهو تفسري حلقيقة اإلنسان باملعىن العام، وال 
إنك تقصد بلفظ اإلنسان شيئاً أما إذا قلت فالن إنسان، أو هذا اإلنسان ف. تقصد بذلك إنساناً معيناً

  .معيناً
  .فاإلنسان باملعىن املطلق ال يوجد يف اخلارج، وإمنا يوجد يف اخلارج اإلنسان املعني

وكذلك الوجود، فقولك وجودي، أو وجودك، فهذا وجود معني، وقولك الوجود فهذا املعىن وجود 
  .مطلق مشترك بني سائر املوجودات

....................................................................................  
وال . وإثبام هللا وجوداً مطلقاً ال حقيقة له عند التحقيق، ألن الوجود املطلق ال يوجد إال يف األذهان

  .ميكن أن يوجد يف األعيان ويف اخلارج، ألنه ال يوجد يف اخلارج واألعيان إال الوجود املعني يف األفراد
ما يوجد يف الذهن قد يكون موجوداً يف اخلارج، وقد يكون ممكن الوجود يف اخلارج، وقد يكون ممتنع و

  .الوجود يف اخلارج، ومن أنواع الوجود الذهين الذي ميتنع حتققه يف اخلارج الوجود املطلق

)١/٧٧(  

  

صيل يستلزم قوهلم غاية وهؤالء الذين ال يصفون اهللا تعاىل إال بالصفات السلبية احملضة على وجه التف
  .التعطيل، وغاية التمثيل

أما استلزامه غاية التعطيل فألنه يؤول إىل إنكار وجود اهللا تعاىل حيث عطلوا اهللا تعاىل عن أمسائه وصفاته 



  .تعطيالً يستلزم نفي الذات، ألنه ميتنع وجود ذات جمردة عن الصفات
  .نعات واملعدومات واجلماداتوأما استلزامه غاية التمثيل فألم مثلوه باملمت

فإذا قالوا إنه ال يتكلم وال يسمع وال يبصر ففي هذا تشبيه له باجلمادات، وإذا قالوا إنه ال داخل العامل 
  .وال خارجه وال يرى ففي هذا تشبيه له باملعدومات

  .وإذا قالوا إنه ليس حبي وال ميت وال موجود وال معدوم ففي هذا تشبيه له باملمتنعات
ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميت، وال عامل وال جاهل، : اليتهم يسلبون عنه النقيضني، فيقولونفغ

 إذا وصفوه باإلثبات شبهوه باملوجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه باملعدومات، -بزعمهم-ألم 
كتاب، وما جاء به فسلبوا النقيضني، وهذا ممتنع يف بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل اهللا تعاىل من ال

، ووقعوا يف شر مما فروا منه، فإم شبهوه باملمتنعات، إذ سلب - صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 
  .النقيضني كجمع النقيضني كالمها من املمتنعات

وقد علم باالضطرار أن الوجود البد له من موجد، واجب بذاته، غين عما سواه، قدمي، أزيل، ال جيوز 
  .فوصفوه مبا ميتنع وجوده، فضالً عن الوجوب أو الوجود أو القدم.  العدمعليه احلدوث وال

  .إخل.." فغاليتهم يسلبون عنه النقيضني: "قوله
بعد أن ذكر الشيخ مذهب املعطلة على جهة اإلمجال وهو أم ال يصفون اهللا تعاىل إال بالصفات السلبية 

ا قدر مشترك بينهم ولكنهم طوائف، فهم ليسوا على جهة التفصيل، وال يثبتون إال وجوداً مطلقاً فهذ
  .على درجة واحدة، ففيهم غالة، وفيهم دون ذلك

  :بعد ذلك شرع الشيخ يف ذكر تفصيل مذاهب املعطلة
  .فمذهب غالة املعطلة أم ال يصفون اهللا تعاىل إال بسلب النقيضني

)١/٧٨(  

  

 وال يرتفعان معاً كالوجود والعدم، واحلركة مها اللذان ال جيتمعان: -يف اصطالح املناطقة-والنقيضان 
  .والسكون يف الشيء الواحد والوقت الواحد

....................................................................................  
هل، فهؤالء الغالة يقولون عن اهللا تعاىل أنه ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميت، وال عامل وال جا

  ).١(وهلم جرا
فالتعطيل سلب الصفات الثبوتية عن الرب تعاىل، أما هؤالء فغلوا حىت سلبوا عنه النقيضني، أي الصفة 

  .ونقيضها، وهذا املذهب يصدق على الباطنية القرامطة
 أم إذا وصفوه باإلثبات شبهوه باملوجودات، وإذا وصفوه بالنفي -حسب زعمهم-وشبهتهم يف ذلك 



  .عدومات، فسلبوا عنه النقيضني فراراً من تشبيهه باملوجودات واملعدوماتشبهوه بامل
 ممتنع يف بداهة -أي سلب النقيضني-وقد رد عليهم الشيخ وبني فساد مذهبهم، فذكر أن هذا القول 

  .العقول، أي أن فساده وامتناعه أمر بدهي مدرك، ال حتتاج معرفته إىل نظر وطول فكر
بيهه باملوجودات واملعدومات فوقعوا يف شر من ذلك أال وهو التشبيه باملمتنعات، مث بني أم فروا من تش

فاملوجود أكمل من املعدوم، واملعدوم املمكن أكمل من املعدوم املمتنع، إذ املعدوم قد يكون ممكناً، وقد 
  .مها ممتنعيكون ممتنعاً، فكل ممتنع معدوم، وليس كل معدوم ممتنع، فسلب النقيضني كجمع النقيضني كال

 - صلى اهللا عليه وسلم -وقد جرهم هذا املذهب الباطل الذي خالفوا فيه كتاب اهللا وسنة رسوله 
جرهم إىل حتريف نصوص الوحيني، واملقصود بالتحريف هنا التحريف املعنوي، وحتريف الباطنية 

شرعي عن بل هو صرف للنص ال. للنصوص الشرعية شر أنواع التحريف، فإنه ليس عليه أي دليل
  ظاهره دون أي دليل وال قرينة فهو من باب

....................................................................................  
__________  

  .٥/١٩٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٧٩(  

  

الْبحرينِ  tBچylt: ((اللعب مبعاين األلفاظ الشرعية، كتحريفهم معىن قول اهللا تعاىل
: املسد"[s?ur=يدا أَبِي لَهبٍ ،؟ ôM7s((قالوا علي وفاطمة، وقالوا يف " tGù=tƒ)ة‹b$uب
  .قالوا أبوبكر وعمر وهكذا حتريفهم ملعاين الشرائع] ١

 أم ناقضوا -سلب النقيضني وتشبيه اهللا تعاىل باملمتنعات-وأيضاً فإن من دالئل فساد قوهلم هذا أي 
 البد له من موجد واجب بذاته، والواجب هو -أي هذا الكون-االضطرار من أن الوجود فيه ما علم ب

  .الذي ال جيوز عليه احلدوث وال العدم
  .أي ال يفتقر إىل غريه وهذا من لوازم وجوب وجوده" غين عما سواه: "وقوله
  .لوازم وجوب وجودههذه صفة موضحة ألنه لو مل يكن قدمياً مل يكن واجباً، فالقدم من " قدمي"وقوله 

واختلف يف إطالق لفظ القدمي امساً هللا تعاىل، وقد شاع عند أهل الكالم إطالق القدمي علماً على اهللا 
تعاىل، والصواب أن القدمي ليس من أمساء اهللا احلسىن، وإن كان جيوز اإلخبار عنه تعاىل بذلك، ألن 

  .وهو ما ال بداية لوجودهالقدمي هو املتقدم على غريه، واهللا متقدم على كل شيء 
قدم نسيب كتقدم األب على ابنه، وقدم مطلق وهو التقدم على كل شيء، وهذا خاص : والقدم نوعان

:  بقوله- صلى اهللا عليه وسلم -باهللا تعاىل، ويدل على ذلك امسه األول، كما فسر ذلك رسول اهللا 



  .فهذا املعىن حق) ١"(أنت األول فليس قبلك شيء"
....................................................................................  

هذه كلمة مؤكدة ملا قبلها فهي تأكيد لكلمة قدمي، فأزيل نسبة إىل األزل وهو مقابل لألبد، " أزيل"قوله 
  .فاألزيل ما ال بداية له، واألبدي ما ال اية له

ا ال بداية لوجوده، واألزيل ما ال بداية له وجوداً أو عدماً فهو أعم والفرق بني القدمي واألزيل أن القدمي م
  .من القدمي

  .هذا تأكيد ملا سبق وهو وصف لواجب الوجود" ال جيوز عليه احلدوث وال العدم"قوله 
__________  

  .٢٧١٣أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء برقم ) ١(

)١/٨٠(  

  

سلب النقيضني فهؤالء وصفوا اهللا تعاىل مبا جيعله ممتنعاً، فضالً عن وهو " فوصفوه مبا ميتنع وجوده"قوله 
  .أن يكون موجوداً، أو واجب الوجود، أو قدمياً

وقارم طائفة من الفالسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب واإلضافات، دون صفات اإلثبات، وجعلوه 
  .هو الوجود املطلق بشرط اإلطالق

  .إخل.." سفةوقارم طائفة من الفال: "قوله
بعد أن ذكر الشيخ الطائفة األوىل من الزائغني عن منهج املرسلني يف مسألة الصفات وهم الباطنية الذين 

ذكر الطائفة الثانية ممن قاربوهم يف ضالهلم وإن كانوا أخف منهم وهم . يصفون اهللا بسلب النقيضني
عاىل الصفات يف اجلملة، ومنهم املعطلة ويف طائفة من الفالسفة اإلهليني، ألن من الفالسفة من يثبت هللا ت

أي بالصفات " بالسلوب"مقدمتهم معلمهم األول والثاين والفارايب وابن سينا، فهؤالء وصفوا اهللا تعاىل 
  .السلبية أي بالنفي، فالسلب هو النفي

هو هي الصفات اإلضافية، واإلضافة هي النسبة والشيء اإلضايف هو الشيء النسيب، ف" واإلضافات"
ليس أمراً وجودياً بل أمر اعتباري معنوي، فالصفة اإلضافية هي املعىن الذي ال يعقل إال بوجود مقابل 

له، ومثال ذلك القبلية والبعدية واألبوة والبنوة، فالقبلية مثالً ليست صفة ذاتية للشيء، بل صفة باعتبار 
ابناً باعتبار أبيه، فهو اكتسب الصفة ما بعده وكذا األبوة فهي صفة باعتبار ابنه وإن كان هذا األب 

  .بالنسبة لغريه، وليست صفة مالزمة له كيده وطوله ولونه
  .ويالحظ أن هذه الصفات اإلضافية ال وجود هلا حقيقة، وإمنا وجودها عقلي معنوي

 تعاىل ومن األمثلة اليت تذكر لذلك تسمية الفالسفة هللا تعاىل العلة األوىل، وهذا مثل تسمية املتكلمني هللا



  .بالقدمي
....................................................................................  

)١/٨١(  

  

فكون الشيء علة يقتضي معلوالً، فالعلية صفة إضافية باعتبار وجود معلول، فهي صفة إضافية نسبية ال 
اىل هو اخلالق امساً ووصفاً، ولو مل يوجد خلق وجود هلا حقيقة، خبالف صفة اخللق واسم اخلالق فاهللا تع

 كما تكتسب العلة وصف العلية باعتبار -وهو اخللق-فهو مل يكتسب هذه الصفة من شيء خارج عنه 
  .وجود املعلول، وكما يكتسب األب وصف األبوة بوجود ابن له

سفة العلة التامة اليت ومن أسباب منع إطالق لفظ العلة األوىل على الرب تعاىل واليت يقصد ا الفال
يستلزم وجودها وجود املعلول، أنه يلزم من هذا اللفظ أن وجود الرب يسلتزم وجود املخلوقات، 

وهذا باطل ألن وجود اهللا تعاىل ال يلزم منه وجود خملوقاته، وهلذا جند الفالسفة الذين أطلقوا هذا اللفظ 
  .والوصف على اهللا تعاىل قالوا بقدم العامل ملا سبق

الوجود املطلق "فالفالسفة ال يصفون اهللا تعاىل بصفات اإلثبات بل بالسلوب واإلضافات، وجيعلونه هو 
بل يقيد باإلطالق، أي بأن يقال هو الوجود املطلق، . أي وجود ال يقيد بأي صفة) ١"(بشرط اإلطالق

إلنسان املطلق فهذا  ا- وإذا قلت -فهذا مطلق-اإلنسان : وهو ما يقابل الوجود املعني، كما لو قلت
إنسان دون تقييده باإلطالق، : مقيد بشرط اإلطالق، وال ميكن وجوده يف اخلارج، خبالف ما لو قلت

فقد يوجد يف اخلارج معيناً، وميكن أن تقيده أيضاً ببعض الصفات، كما لو قلت إنسان كبري، أو أسود، 
  .وحنو ذلك

ذهن، ال فيما خرج عنه من املوجودات، وجعلوا وقد علم بصريح العقل أن هذا ال يكون إال يف ال
الصفة هي املوصوف، فجعلوا العلم عني العامل، مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي 

  .األخرى فلم مييزوا بني العلم والقدرة واملشيئة جحداً للعلوم الضروريات
  .إخل..." وقد علم بصريح العقل: "قوله
ح أي السليم الذي ال يعتريه شك وال شبهة أن هذا أي الوجود املطلق ال يوجد علم بالعقل الصري: أي

  .إال يف الذهن، دون ما خرج عنه من املوجودات
__________  

  .٢٠٤، ٣٤٤-٥/٣٤٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٨٢(  

  



ني معىن ومن مقوالت الفالسفة أن الصفة هي املوصوف، وأن كل صفة هي الصفة األخرى، فال فرق ب
  .صفة وأخرى، فالعلم هو القدرة، والقدرة هي اإلرادة، واإلرادة هي احلياة، وحنو ذلك
  .وجيعلون العلم هو العامل، فيكابرون القضايا البديهيات، وجيحدون العلوم الضروريات

نه من وقارم طائفة ثالثة من أهل الكالم، من املعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا هللا األمساء دون ما تتضم
: الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصري كاألعالم احملضة املترادفات، ومنهم من قال
  .عليم بال علم، قدير بال قدرة، مسيع بصري بال مسع وال بصر، فأثبتوا االسم دون ما تضمنه من الصفات

بق لصحيح املنقول مذكور يف غري والكالم على فساد مقالة هؤالء وبيان تناقضها بصريح املعقول املطا
  .هذه الكلمات

  .إخل..." وقارم طائفة ثالثة: "قوله
قارب الفالسفة طائفة من أهل الكالم من املعتزلة ومن اتبعهم، وإن كانوا ليسوا كالفالسفة يف : أي

  .الضالل، فهم أثبتوا هللا تعاىل األمساء دون ما تضمنته من الصفات
  .مدون على نظريات فلسفية، واستدالالت عقلية يف باب االعتقادوأهل الكالم هم الذين يعت

أو ألن أعظم قضية وقع فيها اخلالف بني األمة هي . ومسوا بأهل الكالم إما لكثرة كالمهم وجدهلم
  .مسألة كالم اهللا تعاىل

يف وعلم الكالم هو تلك العلوم، والنظريات، والشبهات، واجلدليات، يف أبواب االعتقاد، وقد صار 
عرف بعض املتأخرين علماً على علم التوحيد، والصواب أنه ال ينبغي تسمية علم أصول الدين بعلم 
الكالم، ألن الكالم مذموم، والعقيدة املستمدة من كالم اهللا ورسوله، وقضاياها وأدلتها ليست من 

  .الكالم املذموم
....................................................................................  

وأشهر طوائف املتكلمني املعتزلة الذين كان هلم صولة وجولة يف عهد املأمون، ملا أحاطوا به، وأثروا 
  .عليه، وألبوه على كل من خيالفهم يف الرأي، ال سيما أهل السنة واجلماعة

)١/٨٣(  

  

ثرياً من أصول املعتزلة يف باب األمساء ويدخل فيمن تبع املعتزلة، الرافضة والزيدية، فإم اعتنقوا ك
  .والصفات، ويف حكم أهل الكبائر يف اآلخرة

والقاسم املشترك بني املعتزلة يف باب األمساء والصفات أم يثبتون األمساء وينفون الصفات، مث خيتلفون 
احملض هو اللفظ الذي ال إن أمساء اهللا تعاىل كاألعالم احملضة املترادفة والعلم : يف التعبري، فمنهم من يقول

كما لو مسي البليد حافظاً ونااً، وكما لو مسي . يدل إال على العلمية وال يدل على الوصفية يف شيء



  .البخيل كرمياً
  .فجردوا أمساء اهللا تعاىل عما تضمنته من املعاين

  .عليم بال علم، قدير بال قدرة، مسيع بصري بال مسع وال بصر: ومنهم من يقول
 بني هؤالء ومن قبلهم أن هؤالء مل يطلقوا اسم اهللا تعاىل إال مقروناً بالتصريح بنفي ما تضمنه من والفرق

الصفة أما األولون فليسوا كذلك، وإن كان اجلميع متفقني على نفي الصفة، وإمنا اخلالف بينهم يف 
  .التعبري فقط

طابق لصحيح املنقول، ومن دالئل وأشار الشيخ إىل فساد مقالة هؤالء ومناقضتها لصريح املعقول امل
وعالمات هذا التناقض التسوية يف احلكم بني املختلفات، أو التفريق بني املتماثالت، كنفيهم للصفات 
مع إثبام لألمساء، مع أن اجلميع قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وكلها مضافة إىل اهللا تعاىل، 

  .ميع، وسيأيت مزيد كالم يف ذلكفيلزمهم إما أن يثبتوا اجلميع، أو ينفوا اجل
وهؤالء مجيعهم يفرون من شيء فيقعون يف نظريه ويف شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات 

والتعطيالت، ولو أمعنوا النظر لسووا بني املتماثالت، وفرقوا بني املختلفات، كما تقتضيه املعقوالت، 
ل إىل الرسول هو احلق من ربه ويهدي إىل صراط ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنز

العزيز احلميد، ولكنهم من أهل اهوالت املشبهة باملعقوالت، يسفسطون يف العقليات، ويقرمطون يف 
  .السمعيات

  .إخل..." وهؤالء مجيعهم يفرون من شيء: "قوله

)١/٨٤(  

  

رون من شيء فيقعون يف نظريه، ويف بعد أن عرض الشيخ مذاهب املعطلة باختالف طوائفهم، بني أم يف
  .شر منه

فالغالة فروا من تشبيهه باملوجودات واملعدومات فلزمهم التشبيه باملمتنعات، وهذا أقبح من التشبيه 
  .باملوجود، أو املعدوم املمكن، وإن كان اجلميع باطالً

  .وهكذا الفالسفة ينفون عن اهللا الصفات بشبهة أن إثباا يلزم عليه التركيب
 فراراً من شيء فالبد أن يقع يف نظريه - صلى اهللا عليه وسلم -وكل من نفى شيئاً مما جاء به الرسول 

  .أو يف شر مما فر منه
ولو أن هؤالء مجيعهم أمعنوا النظر لسووا بني املتماثالت، وفرقوا بني املختلفات، كما هو مقتضى 

  .العقول السليمة املتجردة عن األهواء املضلة، والتعصب
حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين َآمنوا وعملُوا & Pr÷: ((كما قال تعاىل



نجعلُ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحاتôQr & : ((وقال تعاىل] ٢١: اجلاثية"[$#٩ء¢="خM"ysد
جن ضِ أَمي الْأَرف ينفِْسدارِ كَالْمكَالْفُج نيقتلُ الْم٢٨ص "[ع.[  

....................................................................................  
ومن دالئل مناقضة مذهب الفالسفة للمعقول تسويتهم بني املختلفات، كما سووا بني الصفات، وجعلوا 

  .هذه الصفة هي الصفة األخرى كما سبق
 دالئل مناقضة مذهب املعتزلة للمعقول تفريقهم بني املتماثالت، كما فرقوا يف اإلثبات بني أمساء اهللا ومن

  .وصفاته، فأثبتوا األمساء ونفوا الصفات، كما سبق
فلو أن هؤالء كانوا من أصحاب النظر الصحيح والعقل الصريح ملا وقعوا يف هذا التناقض، ولكانوا من 

  .ين يرون أن ما أنزل إىل الرسول هوا حلق من ربه ويهدي إىل صراط العزيز احلميدالذين أوتوا العلم الذ

)١/٨٥(  

  

ولكن هؤالء الضالل املعطلة ليسوا من أهل العقل وال النقل، بل هم من أهل القضايا اهوالت اليت 
و إن العلم هو يظنوا ويزعموا قضايا عقلية، كما إذا قالوا إن الوجود املطلق موجود يف اخلارج، أ

  .العامل
أي يقفون من العقليات موقف أهل السفسطة منها وهو املكابرة " يسفسطون يف العقليات"ومعىن قوله 
  ).١(واإلنكار

أي يفعلون يف السمعيات فعل القرامطة، وهو اللعب مبعانيها " يقرمطون يف السمعيات"ومعىن قوله 
  .للفظ وال يدل عليها السياقوصرفها عن ظاهرها إىل معان أخرى ال حيتملها ا

وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه البد من موجود قدمي غين عما سواه، إذ حنن نشاهد حدوث 
احملدثات، كاحليوان واملعدن والنبات، واحلادث ممكن ليس بواجب وال ممتنع، وقد علم باالضطرار أن 

خلقُوا من غَيرِ شيٍء & Pr÷: ((ما قال تعاىلاحملدث البد له من حمدث، واملمكن البد له من واجب، ك
 مه ڑأَمcqà(خ"=y‚ّ9$#]"فإذا مل يكونوا خلقوا من غري خالق وال هم اخلالقون ]٣٥: الطور ،

  .ألنفسهم تعني أن هلم خالقاً خلقهم
  .إخل..." وذلك أنه قد علم بضرورة العقل: "قوله

اىل ال يلزم منه متثيله خبلقه، كما أن اهللا تعاىل موجود يريد الشيخ أن يبني أن إثبات الصفات هللا تع
  .واملخلوق موجود، وال يلزم من ذلك متاثلهما يف صفة الوجود

وقرر الشيخ أن من املعلوم بضرورة العقل أنه البد من موجود قدمي غين عما سواه، ودليل ذلك ما 
نبات، ألن احملدث ممكن الوجود، أي املخلوقات كاحليوان واملعدن وال-نشاهده من حدوث احملدثات 



فليس بواجب، ألن عدمه قبل وجوده ينفي وجوبه، ألن الواجب ال يعدم، وليس مبمتنع ألن املمتنع ال 
  .ميكن أن يوجد، فوجوده ينفي امتناعه

  .واجب وممكن وممتنع: فاألشياء يف حكم العقل ثالثة
  .ما ال يقبل احلدوث وال العدم: فالواجب
  .ل الوجود والعدمما يقب: واملمكن
  .ما ال يقبل الوجود: واملمتنع

__________  
  .١٩/١٣٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٨٦(  

  

  فهذه احملدثات البد هلا من موجد حمدث هلا، كما هو موجب العقل والفطرة،
....................................................................................  

أي " أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون: "دليل ذلك ما ذكره تعاىل من الدليل العقلي يف قولهو
أخلقوا من غري خالق، أم هم اخلالقون ألنفسهم، فاملخلوق ال خيلو إما أن يكون خلق نفسه، أو وجد من 

  .وهذا هو احلق واألوالن باطالن ممتنعان. غري خالق، أو أن يكون له خالق خلقه
احملدث اخلالق الذي تنتهي إليه احملدثات ميتنع أن يكون حمدثاً خملوقاً، بل جيب أن يكون واجباً قطعاً و

للتسلسل، فإن التسلسل يف الفاعلني واملفعولني ممتنع، مبعىن أنه ما من فاعل إال وله فاعل إىل ما ال اية، 
العلم بالواجب هو العقل، بداللة فطريق . ألن ذلك يستلزم أال يوجد شيء، والوجود ثابت باحلس

  .اآليات الكونية وطريق العلم جبنس احملدث هو احلس
وإذا كان من املعلوم بالضرورة أن يف الوجود ما هو قدمي واجب بنفسه، وما هو حمدث ممكن، يقبل 
الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود، وهذا موجود وال يلزم من اتفاقهما يف مسمى الوجود أن 

ون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا خيصه ووجود هذا خيصه، واتفاقهما يف اسم عام ال يك
-يقتضي متاثلهما يف مسمى ذلك االسم عند اإلضافة والتقييد والتخصيص وال يف غريه، فال يقول عاقل 

 مسمى  إن هذا مثل هذا؛ التفاقهما يف-إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود: إذا قيل
الشيء والوجود، ألنه ليس يف اخلارج شيء موجود غريمها يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معىن مشتركاً 

هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما خيصه ال يشركه : كلياً هو مسمى االسم املطلق، وإذا قيل
  .فيه غريه، مع أن االسم حقيقة يف كل منهما

  .إخل..." بالضرورةوإذا كان من املعلوم : "قوله



)١/٨٧(  

  

تقدم الدليل الضروري الفعلي على وجود الواجب القدمي، وإذا كان من املعلوم باالضطرار أن يف 
الوجود ما هو واجب وما هو ممكن، وكل منهما يصدق عليه أنه موجود، فاهللا تعاىل موجود، واإلنسان 

ان يف مسمى الوجود، أو املوجود، عند فاخلالق واملخلوق يتفق. موجود، وسائر املخلوقات موجودة
موجود، فهذا االسم يصدق على كلِّ : اإلطالق والتجريد عن اإلضافة والتخصيص والتقييد، فإذا قيل

ذي وجود فاملوجود ضد املعدوم، فيدخل فيه كل موجود، سواء كان واجباً أو ممكناً، ولكن ال يلزم من 
ند اإلضافة والتخصيص والتقييد، بل وجود الواجب خمتص اتفاقهما عند اإلطالق والتجريد متاثلهما ع

  به، ووجود املمكن
....................................................................................  

خمتص به، فالوجود املطلق معىن مشترك يف مدلوله، ومسماه، ومعناه ال خيتص به اخلالق وال 
  ).١(املخلوق
أما إذا قيل الوجود املمكن فيختص باملوجود .  الوجود الواجب، فيختص باملوجود الواجب:وإذا قيل
  .املمكن

  .فعند اإلضافة والتقيد والتخصيص ال يقع االشتراك، بل يأخذ كل ما خيصه
  .واإلضافة والتقييد والتخصيص تنويع يف التعبري، ألن اإلضافة تتضمن تقييداً، والتقييد فيه ختصيص

  .م أنه ال يلزم من االشتراك باالسم العام متاثل املسميني املتغايرين يف خصائصهماوذا يعل
ويضرب الشيخ لذلك مثالً بوجود العرش والبعوضة، فالعرش موجود، والبعوضة موجودة، وال يلزم من 
 وصف كل منهما بالوجود، أن يكونا متماثلني، بل لكل منهما وجود خيصه ويناسبه، وإن كانا متفقني يف
مسمى االسم املطلق، واملعىن العام املشترك للفظ الوجود الذي ال وجود له يف اخلارج، وإمنا يوجد يف 

  .الذهن
فاالشتراك بني العرش والبعوضة إمنا هو يف مسمى الوجود العام الكلي املشترك، الذي ال يوجد إال يف 

  .الذهن
  .شتركا فيهأما يف اخلارج فال اشتراك بينهما، فليس يف اخلارج شيء ا

__________  
  .١١٨-٢/١١٦منهاج السنة ) ١(

)١/٨٨(  

  



....................................................................................  
فللعرش وجود خيصه، وللبعوض وجود خيصه، واسم الوجود حقيقة يف كل منهما، كما هو حقيقة يف 

  .كل موجود
أي -اق العرش والبعوضة يف مسمى الشيء والوجود عند اإلطالق متاثل مسمامها وإذا مل يلزم من اتف

 عند اإلضافة والتخصيص والتقييد، وهذا بني خملوق وخملوق، فمن باب -متاثل مسمى الشيء والوجود
  .أوىل أال يلزم ذلك بني اخلالق واملخلوق

 وخيتلف املدلول باختالف هذه فلفظ وجود أو موجود باعتبار اإلطالق والتقييد هلا ثالث حاالت،
  :األحوال

فمدلوله عند اإلطالق هوا ملعىن املشترك بني اخلالق واملخلوق، وعند اإلضافة إىل اخلالق ما خيتص به 
  .اخلالق من الوجود

  .وعند اإلضافة إىل املخلوق ما خيتص به املخلوق من الوجود
  ).١(، ومضافاً إىل بعض العبادوهكذا القول يف سائر ما ورد من األمساء مضافاً إىل اهللا

وهلذا مسى اهللا نفسه بأمساء ومسى صفاته بأمساء، فكانت تلك األمساء خمتصة به إذا أضيفت إليه ال يشركه 
فيها غريه، ومسى بعض خملوقاته بأمساء خمتصة م مضافة إليهم توافق تلك األمساء إذا قطعت عن اإلضافة 

مسمامها واحتاده عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة ) ٢(ني متاثلوالتخصيص، ومل يلزم من اتفاق االمس
، وال متاثل املسمى عند اإلضافة والتخصيص، فضالً عن أن يتحد مسمامها )٣(والتخصيص، ال اتفاقهما
  .عند اإلضافة والتخصيص

  .إخل..." وهلذا مسى اهللا نفسه بأمساء: "قوله
 باإلطالق والتقييد، وأنه ال يلزم من اتفاق املسميني يف بعد أن قرر الشيخ قاعدة اختالف مدلول اللفظ

، أراد أن يبني حال "موجود"اسم عند اإلطالق متاثلهما يف معناه عند التقييد، كما وضح ذلك يف لفظة 
االتفاق وحال االختالف يف أمساء اخلالق واملخلوق، فاللفظ الذي يطلق على اخلالق واملخلوق له ثالث 

  :ه باختالفهاحاالت خيتلف معنا
__________  

  .٥٨٩-٥٨٧، ١٢٠-٢/١١٨منهاج السنة ) ١(
  .متاثل: يف نسخة) ٢(
  .ال اتفاقهما: يف نسخة) ٣(

)١/٨٩(  

  



  . حال اإلطالق، ومدلوله معىن كلي مشترك-١
  . حال اإلضافة إىل اخلالق، ومدلوله ما خيتص بالرب تعاىل-٢
  .ملخلوق حال اإلضافة إىل املخلوق ومدلوله ما خيتص با-٣

....................................................................................  
وأمساء العباد توافق أمساء . فأمساء اهللا تعاىل املضافة إليه خمتصة به، وأمساء العباد املضافة إليهم خمتصة م

  .والتجريد عن اإلضافة والتخصيصاهللا تعاىل إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص يعين عند اإلطالق 
وال يلزم من اتفاق االمسني، أي اسم اخلالق واملخلوق عند اإلطالق والتجريد عن اإلضافة والتخصيص 

  .والتقييد متاثل مسمامها، فضالً عن احتاد مسمامها عند اإلضافة والتخصيص
ومسى بعض عباده حياً، ] ٢٥٥: البقرة"[حي الْقَيوم اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْ: ((فقد مسى اهللا نفسه حياً، فقال

وليس هذا احلي مثل ] ١٩: الروم"[$#٩غc'yّيخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من ا: (( فقال
الْحي من † نƒجچlك: ((اسم هللا خمتص به، وقوله" $#٩غyّ'¢((هذا احلي، ألن قوله 

 اسم للحي املخلوق خمتص به، وإمنا يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، "h‹yJّ9$#حMد
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود يف اخلارج، ولكن العقل يفهم من املطلق قدراً مشتركاً بني املسميني، 

  .وعند االختصاص يقيد ذلك مبا يتميز به اخلالق عن املخلوق واملخلوق عن اخلالق
مساء اهللا وصفاته، يفهم منها ما دلَّ عليه االسم باملواطأة واالتفاق، وما دل عليه والبد من هذا يف مجيع أ

  .باإلضافة واالختصاص، املانعة من مشاركة املخلوق للخالق يف شيء من خصائصه سبحانه وتعاىل
  .إخل..." فقد مسى اهللا نفسه حيا: "قوله

)١/٩٠(  

  

 يف أمساء املخلوقني، فاهللا تعاىل يسمى باحلي، كما أن جنده يف أمساء اهللا تعاىل كما جنده" احلي"لفظ 
ولكن ليس احلي الذي هو اهللا أو اسم اهللا كاحلي الذي هو املخلوق، وأما إذا قطع لفظ . املخلوق كذلك

الكلي املشترك الذي هو " احلي"عن اإلضافة إىل اخلالق أو املخلوق فإنه يدل على معىن لفظ " احلي"
الذي ال وجود له إال يف الذهن، فليس يف اخلارج شيء امسه احلي مشترك بني مسمى االسم املطلق، و

اخلالق واملخلوق، ولكن العقل يفهم قدراً مشتركاً للفظ احلي، وهذا املعىن املشترك ثابت يف حق اخلالق 
  .كما هو ثابت يف حق املخلوق، والبد من هذا حىت تفهم األلفاظ

 فإن مدلول هذه الكلمة، وجود حياة أي -فة إىل اخلالق أو املخلوقمطلقاً دون إضا-" احلي"فإذا قلنا 
  .ضد املوت

....................................................................................  



 فإنا نفهم من "لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم $# !ه: ((أما إذا أضيف إىل اهللا تعاىل كما يف قوله سبحانه
وهذا مدلول اللفظ العام، كما أنا نفهم أيضاً أنه ذو -لفظ احلي أنه تعاىل ذو حياة، اليت هي ضد موت 

حياة كاملة، ال يعتريها موت وال نقص فهي حياة واجبة، ال يعتريها احلدوث وال العدم، وال يعلم العباد 
  .ىلكنهها، وهذا مدلول اللفظ اخلاص أي املضاف إىل اهللا تعا

فإنا نفهم من " خيرج احلي من امليت((إىل املخلوق كما يف قوله تعاىل " احلي"كذلك إذا أضيف اسم 
احلياة اليت هي ضد املوت وهذا مدلول اللفظ العام للحي، كما أنا نفهم منه أيضاً أا حياة -اللفظ 

اة موهوبة من اهللا تعاىل، كما حادثة بعد أن مل تكن، وأا قابلة للفناء، ومعرضة للعلل واآلفات، وهي حي
وهذا مدلول اللفظ اخلاص ] ٢٦: اجلاثية"[ƒمJد‹٣çFنOاللَّه يحيِيكُم ثُمè % َ@ب((قال تعاىل 

  .املضاف إىل املخلوق
أي مدلول االسم " يفهم منها ما دل عليه االسم باملواطأة واالتفاق"وقول املؤلف يف أمساء اهللا تعاىل إا 

  .العام املشترك

)١/٩١(  

  

ويفهم منه عند إضافته إىل اهللا تعاىل املعىن اخلاص : أي..." وما دل عليه باإلضافة واالختصاص"وقوله 
بالرب سبحانه، الذي ال يشاركه فيه املخلوق، فلو فسرت ما أضيف إىل اهللا تعاىل باملعىن العام الكلي 

ه من البيان ملعناه؛ ألن املعىن الكلي املشترك فقط دون ما هو من خصائص اهللا تعاىل مل تكن أعطيته حق
املشترك ليس من خصائص الرب سبحانه، بل هو مشترك بني اخلالق واملخلوق، فعند اإلضافة البد أن 

  .يقيد مبا يتميز به اخلالق عن املخلوق، والعكس كذلك
غلَامٍ وبشروه بِ: ((وكذلك مسى اهللا نفسه عليماً حليماً، ومسى بعض عباده عليماً، فقال

٥Oخٹ=tى آخر ] ٢٨: الذاريات"[ولَامٍ : ((فقال" حليماً"يعين إسحاق، ومسبِغ اهنرشفَب
٥Oخٹ=ym]"إمساعيل وليس العليم كالعليم، وال احلليم كاحلليم: يعين] ١٠١: الصافات.  

نات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَما: ((ومسى نفسه مسيعاً بصرياً، فقال
ومسى ]. ٥٨: النساء/" [tژچإءZ#أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا 

شاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَم: ((بعض عباده مسيعاً بصرياً
  .وليس السميع كالسميع وال البصري كالبصري] ٢:اإلنسان/"[tژچإء·#

ومسى ]. ١٤٣: البقرة" ['§mدٹOإِن اللَّه بِالناسِ لَرُءوف ز: ((ومسى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال
من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم لَقَد جاَءكُم رسولٌ : ((بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال

  .وليس الرؤوف كالرؤوف، وال الرحيم كالرحيم] ١٢٨: التوبة" ['§mدٹOبِالْمؤمنِني رُءوف ز



)١/٩٢(  

  

: ومسى بعض عباده بامللك فقال] ٢٣: احلشر"[â¨r'‰à)ّ9$#الْملك : ((ومسى نفسه بامللك فقال
))tb%x.ur ةينفذُ كُلَّ سأْخي كلم ماَءهرو $Y7َءxî]"٧٩: الكهف)) [tA$s%ur كلالْم 

 ونِي بِهوليس امللك كامللك] ٥٠: يوسف"[ائْت.  
، ومسى بعض عباده باملؤمن ]٢٣: احلشر"[$#Jّ٩كJّ‹ygالْمؤمن عئد: ((ومسى نفسه باملؤمن فقال

وليس املؤمن ] ١٨: السجدة"" [tb¼âqtFَ،oا كَمن كَانَ فَاسقًا لَا كَانَ مؤمنyJsùr &`: ((فقال
  .كاملؤمن

....................................................................................  
ومسى بعض عباده ] ٢٣: احلشر"[ الْجبار الْمتكَبرyèّ9$# "حâ"ƒ: ((ومسى نفسه بالعزيز فقال

  .وليس العزيز كالعزيز] ٥: يوسف" [oyèّ9$#حƒ"امرأَةُ ح% Ms9$sد: ((عزيز، فقالبال
يطْبع اللَّه علَى كُلِّ . x‹x؛٩پدڑ: ((ومسى نفسه اجلبار املتكرب، ومسى بعض خلقه باجلبار املتكرب فقال

  .وليس اجلبار كاجلبار، وال املتكرب كاملتكرب] ٣٥: غافر"[_٦y'$٩قَلْبِ متكَبرٍ 
  .ونظائر هذا متعددة

  .إخل..." وكذلك مسى اهللا نفسه: "قوله
ذو : أي أن لفظة عليم أو اسم عليم عند اإلطالق يدل على مطلق العلم، أي ذو علم، وإن شئت قلت
علم كثري، ألن الكثرة والقلة من األمور النسبية، فهذا املعىن الكلي املشترك يصدق يف حق اخلالق 

  .واملخلوق
 اسم اهللا تعاىل يدل على ما خيتص بالرب تعاىل وهو العلم الكامل الشامل احمليط بكل شيء، لكن العليم

  .ما كان، وما سيكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون
وإذا قيل عليم اسم للمخلوق فهو ما خيتص به املخلوق من العلم املوهوب احملدود الذي يعتريه اخلطأ 

  .والنسيان

)١/٩٣(  

  

لسميع فله معىن عام أي ذو مسع، والسمع ضد الصمم، وهو إدراك األصوات، وهذا وهكذا يف اسم ا
إضافة إىل املعىن العام -املعىن الكلي املشترك ال خيتص به الرب تعاىل، أما إذا قيل إن اهللا مسيع فهذا يدل 

 مبحدود  يدل على املعىن اخلاص باهللا تعاىل، مثل كون مسعه تعاىل يسمع مجيع األصوات، ليس-املطلق
  .وال موهوب، بل مل يزل سبحانه مسيعاً مسعاً ال يعلم العباد كنهه



وهكذا يقال يف بقية األمساء اليت ذكرها املؤلف، فيفهم من االسم عند اإلطالق معىن كلي مشترك بني 
اخلالق واملخلوق، ويفهم منه عند اإلضافة والتخصيص والتقييد معىن خاص يليق باخلالق سبحانه وتعاىل 

  .كما يفهم منه معىن خاص يليق باملخلوق عند تسميته به.  يشركه فيه املخلوقال
 يحيطُونَ بِشيٍء من علْمهwur ں: ((وكذلك مسى صفاته بأمساء ومسى صفات عباده بنظري ذلك، فقال

اللَّه هو الرزاق ذُو ) خb¨: ((وقال] ١٦٦: النساء"[أَنزلَه بِعلْمه : ((وقال] ٢٥٥: البقرة"[إِلَّا بِما شاَء 
أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خلَقَهم هو أَشد منهم : ((وقال] ٥٨: الذاريات"[$#GyJّ٩دûüالْقُوة ك
  ].١٥: فصلت"[قُوةً 

)١/٩٤(  

  

: اإلسراء%"[s=خٹWx  أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّاtBur$:((!ومسى صفة املخلوق علماً وقوة، فقال
 بِما sùجچmمq#: (((وقال] ٧٦: يوسف" [وt=خٹO كُلِّ ذي علْمٍ زs-ِqsùur:((، وقال]٨٥

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ من بعد : ((وقال] ٨٣: غافر"[$#èّ٩د=Oùعندهم من ة
قُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعمچض يملالْع وهاُء وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةƒد‰s)ّ9$#]"الروم :

والسماَء بنيناها : ((وقال] ٥٢: هود%"[qè§؟د٣نNويزِدكُم قُوةً إِلَىِ : ((وقال] ٥٤
٧‰&÷›ƒr'چنِ)):بقوة، وقال: أي] ٤٧: الذاريات/"[خ.ّŒ$#ur اندبع yم¼ٹryذَا ٹ 
  .أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم وال القوة كالقوة] ١٧: ص" [يد الْأَ

) ٢٨( شاَء منكُم أَنْ يستقيم ٩دyJ`: ((وكذلك وصف نفسه باملشيئة، ووصف عبده باملشيئة، فقال
 بر اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشا تمْڑوüدJn"=yèّ9$#]"وقال] ٢٩-٢٨: التكوير)) :¨bخ ( هذه

وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما ) ٢٩(تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا 
$VJ›٣إym]"٣٠-٢٩: اإلنسان.[  

ه عرض الدنيا واللَّ؟ èجچƒ‰كcrڑ: ((وكذلك وصف نفسه باإلرادة، ووصف عبده باإلرادة، فقال
  ].٦٧: األنفال"[٣ymإٹOيرِيد الَْآخرةَ واللَّه عزِيز ز

 يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهمt$ِq|،sù : ((ووصف نفسه باحملبة، ووصف عبده باحملبة فقال
إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي % è@ِ)): وقال] ٥٤: املائدة"[ur†نtدçmtRq™6¼ے
بِبحي اللَّه ٣١: آل عمران"[كُم.[  

....................................................................................  
  ].١١٩: املائدة"[رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه : ((ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال

)١/٩٥(  



  

شيئة العبد، وال إرادته مثل إرادته، وال حمبته مثل حمبته، وال رضاه ومعلوم أن مشيئة اهللا ليست مثل م
  .مثل رضاه

إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه : ((وكذلك وصف نفسه بأنه ميقت الكفار، ووصفهم باملقت، فقال
اننَ إِلَى الْإِميوعدإِذْ ت كُمفُسأَن كُمقْتم نم رڑ أَكْبcrمچà٣ُےtGsù]"وليس املقت مثل ] ١٠: غافر

  .املقت
 ويمكُر٣ôJtƒur مچنtbrّ)): وهكذا وصف نفسه باملكر والكيد، كما وصف عبده بذلك، فقال

 ٣٠: األنفال"[اللَّه [وقال :((ِNهk¨Xخ ( ادونَ كَييدكي)١٥ ( يدأَكو#Y‰ّ‹x] ".الطارق :
  .يد كالكيدوليس املكر كاملكر، وال الك] ١٦-١٥

يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما فَهم لَها & Os9urrَ)): ووصف نفسه بالعمل، فقال
tbqخ٣ن"=tB]"ووصف عبده بالعمل، فقال] ٧١: يس)):Lن!#t"y _ واا كَانبِم

tbqè=yJ÷ètƒ] "وليس العمل كالعمل] ١٧: السجدة.  
  .إخل..." ى صفاته بأمساءوكذلك مس: "قوله

 أمثلة على أمساء هللا تعاىل توافق أمساء بعض خملوقاته، وبني أوجه االتفاق -رمحه اهللا-بعد أن ذكر املؤلف 
 صفاته بأمساء، كالعلم -عز وجل-واالفتراق بينها، ذكر هنا أمثلة لصفات اهللا تعاىل، فقد مسى اهللا 

  .مثل العليم والقويوالقوة، فهذه أمساء صفاته، وأما أمساؤه ف
فاسم صفة العبد توافق اسم صفة الرب . وهذه األمساء اليت مسى ا صفاته، مسى ا صفات بعض خلقه

  تعاىل يف املعىن عند اإلطالق، أي يف املعىن العام
....................................................................................  

 أما عند اإلضافة إىل الرب فيكون هلا املعىن املختص بالرب تعاىل، وعند اإلضافة إىل الكلي املشترك،
  .املخلوق يكون هلا املعىن املختص باملخلوق، كما سبق يف مسألة أمساء اهللا تعاىل

  . اسم لصفة املخلوق، وهو موافق للعلم الذي هو اسم لصفة اخلالق إذا قطع عن اإلضافة-مثالً-فالعلم 

)١/٩٦(  

  

فالعلم إذا أطلق ومل يقيد باإلضافة إىل اخلالق أو املخلوق يكون له معىن عام كلي وهو ضد اجلهل، أو هو 
  .إدراك األشياء على ما هي عليه، وهذا املعىن مشترك بني علم اخلالق وعلم املخلوق

فيكون " لْمه إِلَّا بِما شاَء  يحيطُونَ بِشيٍء من عwurں((أما إذا أضيف العلم إىل اهللا تعاىل كما يف قوله 
له معىن خمتص بالرب تعاىل يف كيفيته ومداه ومتعلقه، فعلم اهللا تعاىل حميط بكل شيء، يعلم ما كان وما 



يكون، وما ال يكون، يعلم األشياء علماً تاماً مفصالً، يعلم ما يف صدور العباد، يعلم ما خيفون وما 
هو مل يزل وال يزال عليماً، موصوفاً بالعلم مل حيدث له العلم، وعلمه يعلنون، وعلمه تعاىل واجب ذايت، ف

  .مل يسبقه جهل، وال يعتريه نسيان، كل هذا من معاين العلم املختص بالرب تعاىل
 أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا tBur$: ((!وأما إذا أضيف العلم إىل املخلوق كما يف قوله تعاىل

Wxخٹ=s "% خمتص بالعبد، فهو علم حمدود وموهوب، علم يسبقه جهل، ويعتريه فيكون له معىن
  .نسيان

...................................................................................  
 شواهدها؛ فللصفة -رمحه اهللا-وعلى هذا النسق يكون الكالم يف بقية أمساء الصفات اليت ذكر املؤلف 

ترك عند اإلطالق يصدق على صفة اهللا تعاىل وعلى صفة املخلوق، وللصفة معىن معىن عام كلي مش
خاص عند إضافتها إىل اهللا تعاىل ال يشركه فيها املخلوق، وللصفة معىن خاص عند إضافتها إىل املخلوق 

  .تليق بعجزه وقصوره
  :تنبيهات

يد هنا بالقوة ليس من تفسري األ/" خ'ƒr‹÷&‰٧ بنيناها uK،،9$#ur$!نu: (( قوله تعاىل-١
من آد، " فَعل"بل هو لفظ مفرد، وهو مصدر على وزن " يد"باب التأويل، فليس لفظ األيد مجعاً للفظ 

  .أيداً أي قوة" يئيد
فهذه اآلية املذكورة دليل على صفة القوة وليست دليالً على ". أفعل"فهي على وزن " أيدي"أما لفظ 
  .صفة اليد

)١/٩٧(  

  

 بني مشيئة اهللا تعاىل، ومشيئة العبد، أن مشيئة اهللا تعاىل صفة له وهي نافذة، أما مشيئة  من الفروق-٢
  .فقد يشاء العبد ما ال يكون، ويكون ما ال يشاء، وكل شيء مبشيئة اهللا تعاىل. العبد فهي خملوقة ومقيدة

املعىن، وال يصح تفسري  بني صفة الرضا واحملبة تقارب وتالزم، ولكن ال يلزم من التالزم وحده احتاد -٣
  .أحدمها باآلخر، فالرضا ضد السخط، واحملبة ضد البغض والكراهة

 اهللا تعاىل يوصف باملكر والكيد، وبينهما تقارب يف املعىن، لكن ينبغي أن يقيد، فيقال ميكر مبن -٤
  .يستحق املكر وكذا الكيد

....................................................................................  
ووصف اهللا تعاىل ما على احلقيقة، فال يصح ما يقوله بعض املفسرين من أن املكر والكيد ينسب إىل 

  .اهللا تعاىل على سبيل املشاكلة اللفظية، واانسة، أي على سبيل ااز



ان مبن يستحق، وقد ومطلق املكر ليس مبمدوح وال مذموم، ومكر املخلوق قد يكون ممدوحاً إذا ك
  .يكون مذموماً إذا مل يكن كذلك، كما إذا كان على وجه الظلم والعدوان

  .واملكر من اهللا تعاىل كله حممود ألنه كله عدل مبن يستحقه، وليس مكر اهللا كمكر املخلوق
مدهم بِه أَنما نtbqç7|،ّts†r &: ((فمن مكر اهللا تعاىل بالكفار يف الدنيا استدراجهم كما قال تعاىل

 نِنيبالٍ وم ن٥٥(م ( لْ لَاب اتريي الْخف ملَه ارِعسنtbrمچمèô±o]""٥٦-٥٥: املؤمنون)) [ لَاو
ع ملَها ووا إِثْماددزيل مي لَهلما نمإِن فُِسهِمأَنل ريخ مي لَهلما نموا أَنكَفَر ينالَّذ نبسحي ذَاب

×ûüخgoB]"ومن مكره تعاىل باملنافقني يف اآلخرة أن يكونوا مع املؤمنني يف ]١٧٨: آل عمران ،
انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم قيلَ ارجِعوا : ((بعض مواقف القيامة مث تنطفئ عنهم األنوار كما قال تعاىل

  .كره تعاىل باملنافقني يف الدنيا قبول عالنيتهمومن م]. ١٣: احلديد"[Y'qçR#وراَءكُم فَالْتمسوا 

)١/٩٨(  

  

  .فهذا كله يدل على أن املكر من اهللا تعاىل حقيقة، وليس على سبيل املشاكلة اللفظية
: مرمي"[gwUإ‹$|وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربناه : ((ووصف نفسه باملناداة واملناجاة، فقال

: وقال] ٦٢: القصص"[ƒمuZ$ٹدgƒخtPِqtƒur ِN: ((وقوله] ٥٢
))$yJكg1yٹ$tRur !$yJهk›5u'] "ووصف عباده باملناداة واملناجاة، فقال] ٢٢: األعراف :
))¨bخ ( لَا مهأَكْثَر اترجاِء الْحرو نم كونادني ينڑالَّذcqè=ة(÷ètƒ]"وقال] ٤: احلجرات)) : إِذَا

 متياجنtAqادلة"[$#٩چ™§كا بِالْإِثْمِ : ((وقال] ١٢: اواجنتفَلَا ت متياجنإِذَا ت
  .وليس املناداة كاملناداة، وال املناجاة كاملناجاة] ٩: اادلة"[ur#$èّ٩م‰urô؛bب

: وقوله] ١٦٤: النساء"[؟٦sٍ=خٹVJ$وكَلَّم اللَّه موسى : ((ووصف نفسه بالتكليم يف قوله تعاىل
)) هكَلَّما ونيقَاتمى لوساَء ما جلَمو¼çmڑ/u']"وقوله] ١٤٣: األعراف)) :y7ù=ا ؟ دلْنلُ فَضسالر

 اتجرد مهضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلَى بع مهضعووصف عبده بالتكليم ]٢٥٣: البقرة"[ب ،
ك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينا مكني وقَالَ الْمل: ((يف مثل قوله

×ûüدBr&]"وليس التكليم كالتكليم] ٥٤: يوسف.  
 أَسر النبِي إِلَى بعضِ أَزواجِهur )خŒّ)): ووصف نفسه التنبئة، ووصف بعض اخللق بالتنبئة، فقال

ا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا حديثً
 يملالْع أَنِيبقَالَ نç٦ژچخy‚ّ9$#]"وليس اإلنباء كاإلنباء] ٣: التحرمي.  

)١/٩٩(  

  



) ٢(علَّم الْقُرَآنَ ) ١($# ٩چ§oH÷q"`ك: ((، ووصف عبده بالتعليم، فقالووصف نفسه بالتعليم
" تعلِّمونهن مما علَّمكُم اللَّه : ((وقال] ٤-١: الرمحن"[tb$u‹t6ّ9$#علَّمه ) ٣(خلَق الْإِنسانَ 

عثَ فيهِم رسولًا من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم  من اللَّه علَى الْمؤمنِني إِذْ بô‰s)s9: ((وقال] ٤: املائدة[
 ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآيspyJٍد٦tّ:$#ur]"وليس التعليم كالتعليم] ١٦٤: آل عمران.  

....................................................................................  
] ٦: الفتح"[ اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنمxîur إز=|: ((وصف نفسه بالغضب يف قولهوهكذا 

 رجع موسى إِلَى قَومه غَضبانَ Js9ur£$: ((ووصف عبده بالغضب يف قوله
$Zإے™r&]"وليس الغضب كالغضب] ١٥٠: األعراف.  

ذكر ذلك يف آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، ف
 علَى ٩دâqtGَ،tF¼#: (((بعض خلقه باالستواء على غريه، يف مثل قوله

 استويت أَنت ومن معك علَى sù*خsŒ#:((وقوله] ١٣: الزخرف"[كgàكq'حnح¾
وليس االستواء ] ٤٤: هود" [ي واستوت علَى الْجود: ((وقوله] ٢٨: املؤمنون" [$#٩ّے٧ù=àإ

  .كاالستواء
 الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما Ms9$s%urد: ((ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال

:  قولهووصف بعض خلقه ببسط اليد يف] ٦٤: املائدة"[قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء 
وليس اليد ] ٢٩: اإلسراء"[t6ّ9$# تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولَا تبسطْها كُلَّ إفwur،ں((

كاليد، وال البسط كالبسط، وإذا كان املراد بالبسط اإلعطاء واجلود فليس إعطاء اهللا كإعطاء خلقه، 
  .ونظائر هذا كثرية. وال جوده كجودهم

)١/١٠٠(  

  

ليس هللا علم وال قوة وال رمحة، وال : بد من إثبات ما أثبته اهللا لنفسه، ونفي مماثلته خللقه، فمن قالفال
كان معطالً، جاحداً، ممثالً هللا باملعدومات -كالم، وال حيب وال يرضى، وال نادى وال ناجى، وال استوى 

، أو رضاً كرضاي، أو علم كعلمي، أو قوة كقويت، أو حب كحيب) ١](له: [ومن قال. واجلمادات
 كان مشبهاً، ممثالً هللا باحليوانات، بل البد من إثبات بال متثيل، -يدان كيدي، أو استواء كاستوائي

  .وترتيه بال تعطيل
....................................................................................  

  . وخبامتة جامعة-وهللا املثل األعلى-روبني ويتبني هذا بأصلني شريفني، ومبثلني مض
  .إخل..." ووصف نفسه باملناداة واملناجاة: "قوله



املناداة، واملناجاة، والتكليم، : ذكر املؤلف مجلة من النصوص اليت ذكر فيها اهللا تعاىل بعض صفاته ومنها
ن هذه الصفات هلا واإلنباء، والتعليم، والغضب؛ ووصف بعض خلقه ذه الصفات نفسها، وكل صفة م

معىن عام كلي عند اإلطالق يشترك فيه اخلالق واملخلوق، وهلا معىن خاص عند اإلضافة والتخصيص، 
فإذا أضيفت إىل الرب تعاىل صار هلا معىن خاص بالرب تعاىل ال يشركه فيه املخلوق، وإذا أضيفت إىل 

  .-سبحانه وتعاىل-الق املخلوق كان هلا معىن خاص باملخلوق يليق به، ال مياثل صفة اخل
  .وصفة اهللا تعاىل ال نعلم كنهها وحقيقتها

واملناداة هي اخلطاب بصوت مرتفع، واملناجاة بصوت خفي؛ ووصف اهللا تعاىل باملناداة واملناجاة 
والتكليم دليل على أن كالمه بصوت خالفاً لقول األشاعرة بأن الكالم هو املعىن النفسي، وأن ما مسعه 

  .لقرآن إمنا هو عبارة عن كالم اهللاموسى وما يف ا
والغضب ضد الرضى، وهو مستلزم لكراهة املغضوب عليه، وهو ذا املعىن عام مشترك، مث إذا أضيف 

  .إىل اخلالق سبحانه صار له معىن خيصه، وإذا أضيف إىل املخلوق صار له معىن خيصه
  .فالواجب إثبات ما أثبته اهللا لنفسه، ونفي مماثلته خللقه

__________  
  .سقطت من بعض النسخ) ١(

)١/١٠١(  

  

....................................................................................  
فمن جحد ما وصف اهللا به نفسه كان معطالً جبحده ونفيه لصفات اهللا تعاىل، وكان أيضاً ممثّالً هللا تعاىل 

  . مستلزمات التعطيلباملعدومات واجلمادات، ألن ذلك من
  .ومن شبه صفات اهللا تعاىل بصفات خلقه، كان ممثّالً هللا تعاىل خبلقه

والواجب أن يثبت هللا تعاىل ما أثبته لنفسه من الصفات بال متثيل، وأن يرته عن صفات النقص بال 
  .تعطيل

  .ني، وخبامتة جامعة أن ما سبق يتبني ويتضح بأصلني شريفني، ومبثلني مضروب-رمحه اهللا-مث ذكر املؤلف 
أما األصالن اللذان أشار إليهما املؤلف هنا فهما غري األصلني اللذين سبق ذكرمها ومها التوحيد، 

  .والشرع والقدر
  :فاملراد باألصلني هنا مها األصالن اللذان ميكن أن يناقش على ضوئهما نفاة الصفاة ومها

  . أن القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض-١
  .لقول يف الصفات كالقول يف الذات أن ا-٢



  :وأما املثالن والقياسان اللذان ذكرمها املؤلف فهما
  . مقارنة موجودات اآلخرة مبوجودات الدنيا-١
  . الروح-٢

  فصل
  :فأما األصالن

  .القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض:  أن يقال-فأحدمها 
علم، قدير بقدرة، مسيع بسمع، بصري ببصر، متكلم فإن كان املخاطب ممن يقر بأن اهللا حي حبياة، عليم ب

وجيعل ذلك كله حقيقة، وينازع يف حمبته ورضاه، وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك . بكالم، مريد بإرادة
  .جمازاً، ويفسره إما باإلرادة، وإما ببعض املخلوقات من النعم والعقوبات

إن إرادته :  يف أحدمها كالقول يف اآلخر، فإن قلتال فرق بني ما نفيته، وبني ما أثبته، بل القول: قيل له
إن له إرادة تليق به، : مثل إرادة املخلوقني، فكذلك حمبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت

وكذلك له حمبة تليق به، وللمخلوق حمبة تليق به، وله رضا : كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك
  .ضا وغضب يليق بهوغضب يليق به، وللمخلوق ر

  .إن الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام: وإن قال

)١/١٠٢(  

  

: قيل لك. هذه إرادة املخلوق: واإلرادة ميل النفس إىل جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت: قيل له
  .وهذا غضب املخلوق

حملبة والرضا وحنو وكذلك يلزم بالقول يف كالمه ومسعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عنه الغضب وا
: ذلك مما هو من خصائص املخلوقني، فهذا منتف عن السمع والبصر والكالم ومجيع الصفات، وإن قال

وهكذا السمع والبصر والكالم : قيل له. إنه ال حقيقة هلذا إال ما خيتص باملخلوقني فيجب نفيه عنه
  .والعلم والقدرة

....................................................................................  
فهذا املفرق بني بعض الصفات وبعض، يقال له فيما نفاه كما يقوله هو ملنازعه فيما أثبته، فإذا قال 

ليس له إرادة وال كالم قائم به، ألن هذه الصفات ال تقوم إال باملخلوقات، فإنه يبين للمعتزيل : املعتزيل
فهكذا يقول له املثبتون لسائر . ا القدمي، وال تكون كصفات احملدثاتأن هذه الصفات يتصف 

  .الصفات من احملبة والرضا وحنو ذلك
  .إخل..." فأما األصالن فأحدمها: "قوله



  ".القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض"بدأ الشيخ بالكالم عن األصل األول، وهو أن 
عناه أن حكم الصفات واحد، فما جيب يف بعضها وهذا األصل الذي ذكره الشيخ صحيح معقول، وم

من إثبات أو نفي، أو لزوم متثيل، جيب يف بعضها اآلخر وذلك أا متماثلة من حيث أن املوصوف ا 
  .واحد، ومصدرها واحد، والواجب التسوية بني املتماثالت

اعرة ومعتزلة وجهمية  على أهل التعطيل باختالف فرقهم من أش-رمحه اهللا-ويف هذا األصل يرد الشيخ 
  .وفالسفة، وكل من نفى شيئاً من الصفات حبجة استلزام إثباا للتمثيل

وقد بدأ الشيخ بالرد على املشهور من مذهب األشاعرة، وهو إثبات سبع صفات، وتأويل، أو تفويض 
  .الباقي

)١/١٠٣(  

  

ادة، حقيقة وينازعون يف بقية فهم يثبتون احلياة والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكالم، واإلر
الصفات كاحملبة، والرضى، والغضب، والكراهة، وجيعلوا من قبيل ااز، ويفسروا إما باإلرادة، أي 
  بإرادة اإلنعام بالنسبة للمحبة والرضى، وإرادة االنتقام بالنسبة للغضب والكراهة، وإما أن يفسروها

....................................................................................  
.  إا النعم، ويف الغضب إنه العقوبات-مثالً-ببعض املخلوقات من النعم والعقوبات فيقولون يف احملبة 

فيقال ملن يفرق بني الصفات فيثبت بعضاً وينفي بعضاً، ال فرق بني ما أثبت وما نفيت، فإن كان ما نفيته 
دك فعليك أن تنفي ما أثبته الستلزامه التشبيه كذلك؛ ألن القول يف بعض الصفات يستلزم التشبيه عن
فاملوصوف ا واحد، ومصدر تلقيها واحد، وإن قال إن ما أثبته ال يستلزم التشبيه، . كالقول يف بعض

  .فعليه أن يثبت البقية كذلك وإال وقع يف التناقض
  :قضهفيلزم هذا املفرق واحد من ثالثة ليخرج من تنا

  . إما أن يثبت اجلميع على وجه التمثيل، وهذا باطل ينكره اجلميع-١
  . وإما أن يثبت اجلميع على وجه يليق باهللا تعاىل، يعين بدون متثيل، وهذا هو احلق-٢
  . وإما أن ينفي اجلميع، فيلحق باملعتزلة وسيأيت الكالم معهم-٣

 إنه غليان دم -مثالً-املخلوقني، كقوله يف الغضب فإن فسر ما ينفيه من صفات اهللا تعاىل مبعاين صفات 
وكذلك ميكن أن تفسر معاين ما تثبته من صفات اهللا تعاىل مبعاين صفات : قيل له. القلب لطلب االنتقام

  .ميل النفس إىل جلب منفعة أو دفع مضرة: املخلوقني، كأن يقال يف اإلرادة إا
والغضب باملعىن الذي فسرته غضب املخلوق، فال : ق، قيل لهاإلرادة ذا املعىن إرادة املخلو: فإن قال

يلزم من نفي معىن الصفة املختص بالعبد نفي املعىن احلق الالئق باهللا تعاىل، فعليك كما أثبت إرادة تليق 



باهللا ليست كإرادة املخلوق وهكذا يف بقية الصفات اليت تثبتها، عليك أن تثبت هللا غضباً يليق به تعاىل 
  ليس

)١/١٠٤(  

  

....................................................................................  
وبياناً لتناقض هذا . كغضب املخلوق، وهكذا يف سائر الصفات اليت تنفيها حبجة استلزامها للتشبيه

فات اليت يثبتها هو، املفرق، وهو األشعري، فإنه حيتج عليه بكالمه مع خصمه املعتزيل الذي ينفي الص
ليس هللا تعاىل إرادة، وال كالم قائم به، ألن هذه الصفات ال تقوم إال : فإذا قال املعتزيل لألشعري

إن هذه : باملخلوقات، فإن هذا األشعري الذي يثبت الكالم واإلرادة هللا تعاىل يرد على املعتزيل بقوله
  .الصفات يتصف ا القدمي، وال تكون كصفات احملدثات

 املثبتون لسائر الصفات من احملبة والرضا وحنو ذلك، أي إنه يتصف ا -أهل السنة-فهكذا يقول له 
  ).١(الرب وال تكون كصفات املخلوقات

تلك الصفات أثبتها بالعقل، ألن الفعل احلادث دلَّ على القدرة، والتخصيص دلَّ على : فإن قال
ات مستلزمة للحياة، واحلي ال خيلو عن السمع البصر اإلرادة، واإلحكام دلَّ على العلم، وهذه الصف

  .والكالم أو ضد ذلك
  :لك جوابان: قال له سائر أهل اإلثبات

عدم الدليل املعني ال يستلزم عدم املدلول املعني، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي : أحدمها أن يقال
.  ألن النايف عليه الدليل، كما على املثبتال يثبت ذلك، فإنه ال ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغري دليل،

والسمع قد دلَّ عليه، ومل يعارض ذلك معارض عقلي وال مسعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السامل عن 
  .املعارض املقاوم

  .إخل..." تلك الصفات أثبتها بالعقل: فإن قال: "قوله
__________  

، خمتصر ١/١٢٨، درء التعارض ١٢٤-١١٧، ٦/٤٥، ٥/٣٥٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  . وما بعدها١/٢٢الصواعق البن القيم 

)١/١٠٥(  

  



أن الفعل : أي فإن قال هذا املفرق إمنا أثبته من الصفات السبع دل العقل على إثباته، وبيان ذلك
احلادث دل على القدرة، أي فهذه املخلوقات دالة على قدرة اخلالق، والتخصيص دل على اإلرادة، أي 

ختصيص بعض املخلوقات بأشياء دون بعض دليل على اإلرادة، واإلحكام دل على العلم، فإحكام 
وإتقان الصنعة دليل على العلم، وهذا العامل يف غاية اإلتقان والسنن الثابتة املنتظمة، وهذه الصفات 

ال خيلو عن السمع الثالث، القدرة، واإلرادة، والعلم، ال تكون إال للحي فهي دالة على احلياة، واحلي 
والبصر والكالم أو ضد ذلك من الصمم والعمى واخلرس، وهذا الضد باطل وممتنع يف حق اهللا تعاىل، 

  .فوجب وصفه بالسمع والبصر والكالم
....................................................................................  

ألشاعرة يف إثبات الصفات السبع، وال يف طريقة إثباا بالعقل، ألنه وأهل السنة واجلماعة ال ينازعون ا
  .استدالل صحيح، فهي ثابتة بالعقل كما أا ثابتة بالشرع، وإمنا ينازعوم يف بقية الصفات اليت نفوها

 فيقال هلذا الذي أثبت سبع صفات لداللة العقل عليها دون بقية صفات اهللا تعاىل اليت يرى أن العقل ال
  ):١(يدل عليها يقال لك عن هذا جوابان

أن يقال افرض أن العقل دل على الصفات السبع، ومل يدل على بقية الصفات، فلو : اجلواب األول
سلمنا جدالً بذلك فإن عدم الدليل املعني ال يستلزم عدم املدلول املعني، إلمكان أن يثبت بدليل آخر، 

ات ال يدل على نفي تلك الصفات، فليس لك أن تنفي ما مل فعدم الدليل العقلي على ما نفيت من الصف
يدل عقلك عليه، فإن من املقرر أن النايف عليه الدليل، كما أن املثبت عليه الدليل، فمجرد عدم داللة 

  .العقل على إثبات صفة ال يكفي دليالً على نفيها، بل البد من دليل على نفيها
__________  

  .١٠-٨، األصفهانية ص ٦/٤٦م، جمموع فتاوى شيخ اإلسال) ١(

)١/١٠٦(  

  

واملطالبة بالدليل يكون يف األشياء اخلارجة عن أصلها إثباتاً أو نفياً، أما ما كان األصل فيه اإلثبات أو 
  .النفي فالبناء على األصل هو الدليل

  .عدم العلم ليس علماً بالعدم: وهناك قاعدة أصولية وهي
 قد دل -أي الشرع-لصفات السبع حبجة عدم داللة العقل عليها إن السمع مث يقال هلذا النايف ملا عدا ا

على إثبات ما نفيته، ومل يعارض هذا الدليل السمعي معارض عقلي وال مسعي، فيجب إثبات ما أثبته 
  الدليل السامل عن املعارض

....................................................................................  



  .املقاوم
فالداللة ليست منحصرة يف العقل، بل هناك أدلة أخرى، فما مل يثبت بالدليل العقلي ميكن إثباته بالدليل 

ونظري ذلك أن ما مل يثبت بالقرآن ميكن أن يكون ثابتاً بالسنة كتحرمي اجلمع بني املرأة . السمعي
  .سنة على ذلك لعدم داللة القرآن عليهوعمتها، واملرأة وخالتها، فليس ألحد أن ينفي داللة ال

نفع العباد : ميكن إثبات هذه الصفات بنظري ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال: أن يقال: الثاين
باإلحسان إليهم، يدل على الرمحة، كداللة التخصيص على املشيئة، وإكرام الطائعني يدلّ على حمبتهم، 

 ثبت بالشاهد واخلرب من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، وعقاب الكفّار يدلّ على بغضهم، كما قد
 -وهي ما تنتهي إليه مفعوالته ومأموراته من العواقب احلميدة-والغايات احملمودة يف مفعوالته ومأموراته 

تدلّ على حكمته البالغة؛ كما يدلّ التخصيص على املشيئة وأوىل، لقوة العلة الغائية، وهلذا كان ما يف 
يان ما يف خملوقاته، من النعم واحلكم أعظم مما يف القرآن من بيان ما فيها من الداللة على القرآن من ب
  .حمض املشيئة

  .إخل..." ميكن إثبات هذه الصفات: الثاين أن يقال: "قوله
  .هذا هو اجلواب الثاين يف الرد على من ينفي ما سوى الصفات السبع حبجة عدم داللة العقل عليها

)١/١٠٧(  

  

ميكن إثبات ما نفيته أو بعض ما نفيته بنظري ما أثبت به : جواب باملعارضة وعدم التسليم، فيقال لهوهو 
نفع العباد باإلحسان إليهم يدل على الرمحة كداللة التخصيص : ، فمثالً)١(الصفات السبع من العقليات

، كما قد ثبت بالشاهد على املشيئة، وإكرام الطائعني يدل على حمبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم
 وإهالك فرعون -عليه السالم-أي باملشاهدة، واخلرب من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه كنصر موسى 

  .وجنوده
....................................................................................  

أي -ج الطيبة اليت تترتب على مفعوالته أي العواقب احلميدة والثمرات والنتائ: والغايات احملمودة
 هذه العواقب احلميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص -أي شرائعه- ومأموراته -خملوقاته

  .على املشيئة وأوىل
أن داللة العواقب احلميدة على احلكمة، أوىل من داللة التخصيص على املشيئة لقوة العلة الغائية، : أي

ائية أقوى تأثرياً يف حصول الفعل من العلة الفاعلية، ألن العلة الفاعلية ال تستلزم وجود أي أن العلة الغ
  .الفعل، أما العلة الغائية فهي تستلزم وجود الفعل مع العلة الفاعلية يف اجلملة

احلكمة، وهي ما يفعل الشيء ألجله، وتدخل عليها الم التعليل، ويقابلها العلة : والعلة الغائية هي



فإذا كتبت فائدة علمية، فيدك وقلمك . اليت يكون ا الشيء، وتدخل عليها باء السببية: اعلية وهيالف
والقرطاس هذه علة فاعلية أي يكون ا الشيء، ونفس الفائدة العلمية علة غائية أي ألجلها حصلت 

  .الكتابة
أكثر مما فيه من بيان ما فيها وما جاء يف القرآن من الكالم عما يف املخلوقات من النعم واحلكم أعظم و

  ).٢(من الداللة على حمض املشيئة
إنه حي عليم قدير، وينكر : وإن كان املخاطب ممن ينكر الصفات، ويقر باألمساء، كاملعتزيل، الذي يقول

  .أن يتصف باحلياة والعلم والقدرة
__________  

  .١٣/٢٩٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٤٠١-٣٩٨، ٤٨-٨/٣٥سالم جمموع فتاوى شيخ اإل) ٢(

)١/١٠٨(  

  

إثبات احلياة والعلم والقدرة : الصفات، فإنك إن قلت) ١(ال فرق بني إثبات األمساء، وإثبات: قيل له
) ٢(وال جند: قيل لك. يقتضي تشبيهاً وجتسيماً، ألنا ال جند يف الشاهد متصفاً بالصفات إال ما هو جسم

دير إال ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك مل جتده يف يف الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم ق
  .الشاهد إال للجسم فانف األمساء، بل وكل شيء ألنك ال جتده يف الشاهد إال للجسم

فكل ما حيتج به من نفى الصفات، حيتج به نايف األمساء احلسىن، فما كان جواباً لذلك كان جواباً ملثبيت 
  .الصفات

  .إخل..."  ممن ينكر الصفاتوإن كان املخاطب: "قوله
مثالً اسم احلي والعليم والقدير، -اخلطاب هنا مع املعتزيل الذي ينكر الصفات، ويقر باألمساء فيثبت هللا 

  .وينكر أن يتصف باحلياة والعلم والقدرة
ت القول يف الصفات كالقول يف األمساء، فال فرق بني إثبا: فهذا يرد عليه يف ضوء األصل املتقدم، فيقال

األمساء وإثبات الصفات، فإن كان إثبات األمساء ال حمذور فيه فكذلك الصفات، وإن كان إثبات 
  :الصفات فيه حمذور فكذلك األمساء، فيلزمه أحد ثالثة أمور ليخرج من تناقضه

....................................................................................  
  .جلميع، األمساء والصفات، فيخرج عن مذهبه إىل مذهب اجلهمية أن ينفي ا-١
  . أو يثبت اجلميع وإن لزم عليه حمذور التمثيل-٢
  . أو يثبت اجلميع على الوجه الالئق باهللا تعاىل وهذا هو احلق-٣



إن إثبات الصفات كاحلياة والعلم والقدرة : فإن قال هذا املعتزيل الذي يثبت األمساء وينكر الصفات
  ).٣(يقتضي تشبيهاً وجتسيماً، ألنا ال جند يف الشاهد متصفاً بالصفات إال ما هو جسم

__________  
  .وبني إثبات: يف بعض النسخ) ١(
  .جتد: يف نسخة) ٢(
  .١٣٠-١/١٢٧درء التعارض ) ٣(

)١/١٠٩(  

  

ت نفيت وكذلك ال جند يف الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إال ما هو جسم، فإن كن: قيل له
الصفات ألنك ال جتد يف الشاهد متصفاً إال اجلسم، فيلزمك نفي األمساء، بل ونفي كل شيء ألنك ال 

  .جتده يف الشاهد إال للجسم
يعين - حيتج به نايف األمساء احلسىن -يعين املعتزيل-فكل ما حيتج به من نفى الصفات : "وقول املؤلف

يعين على " كان جواباً ملثبيت الصفات-يل على اجلهمي  يعين املعتز-اجلهمي، فما كان جواباً لذلك
  .املعتزيل

فاحلجة اليت نفى ا املعتزيل الصفات حيتج ا اجلهمي على نفي األمساء، وما يرد به املعتزيل على اجلهمي 
  .لنفيه األمساء، يرد به أهل السنة واجلماعة على املعتزيل لنفيه الصفات

ال أقول هو موجود وال حي وال عليم وال : فاة األمساء والصفات، وقالوإن كان املخاطب من الغالة، ن
قدير، بل هذه األمساء ملخلوقاته، أو هي جماز، ألن إثبات ذلك يستلزم التشبيه باملوجود، احلي العليم 

  .القدير
ليس مبوجود وال حي وال عليم وال قدير، كان ذلك تشبيهاً باملعدومات، : وكذلك إذا قلت: قيل له

  .ذلك أقبح من التشبيه باملوجوداتو
  .إخل..." وإن كان املخاطب من الغالة: "قوله

اخلطاب هنا مع صنف من الغالة، وهم الذين ينفون األمساء والصفات وهؤالء غالة بالنسبة للمعتزلة، 
وكل الغالة ينفون األمساء والصفات وهذا الوصف يصدق على اجلهمية والفالسفة، بل وحىت الباطنية 

  .ن كان الباطنية عندهم غلو أعظم من ذلكوإ
 ليس حبي وال عليم وال قدير وليس مبوجود -تعاىل-وشبهة من نفى أمساء اهللا وصفاته فقال إن اهللا 

وليس له حياة وال علم وال قدرة، وهكذا بقية األمساء والصفات، وشبهته يف ذلك أن إثباا يستلزم 
ر، فيحمل ما جاء يف القرآن من أمساء اهللا وصفاته على أا أمساء تشبيه اهللا باملوجود احلي العليم القدي



  .ملخلوقاته، أو أا جماز
  :وهذه الشبهة عنها جوابان

)١/١١٠(  

  

ونفي : على فرض التسليم بأن إثبات هذه األمساء والصفات يسلتزم التشبيه باملوجودات، فيقال: األول
  . وهو أقبح من التشبيه باملوجوداتاألمساء والصفات يسلتزم التشبيه باملعدومات،

....................................................................................  
سيذكره الشيخ فيما بعد، ومضمونه اجلواب باملنع وهو أنه ال يلزم من اتفاق املسميني يف بعض : الثاين

فاالتفاق يف القدر املشترك . ه األدلة العقلية والنقليةاألمساء والصفات عند اإلطالق التشبيه الذي نفت
واملعىن الكلي عند اإلطالق مل تنفه األدلة، وال يستلزم التشبيه، وإمنا املنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما 

  .خيتص به اخلالق أو املخلوق
  .أنا أنفي النفي واإلثبات: فإن قال
ضان من املمتنعات، فإنه ميتنع أن يكون الشيء موجوداً فيلزمك التشبيه مبا اجتمع فيه النقي: قيل له

معدوماً، أو ال موجوداً وال معدوماً، وميتنع أن يوصف ذلك باجتماع الوجود والعدم، أو احلياة واملوت، 
  .والعلم واجلهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم، ونفي احلياة واملوت، ونفي العلم واجلهل

  .إخل..." نفي واإلثباتأنا أنفي ال: فإن قال: "قوله
أن هذا النايف لألمساء والصفات ملا أُلزم بالتشبيه باملعدومات انتقل من الوصف بالنفي فقط إىل : أي

ال موجود : الوصف بالنفي، ونفي النفي، يعين ينتقل من نفي الصفات الثبوتية إىل نفي النقيضني فيقول
انتقل عن أن يكون جهمياً غالياً إىل أن يكون وال معدوم، وال عامل وال جاهل، وال حي وال ميت، ف

  .باطنياً
واجلواب عن هذا الذي ينفي النقيضني أنه يلزم منه التشبيه باملمتنعات، فإن سلب النقيضني كجمع 

  ).١(النقيضني، كالمها من املمتنعات، واملمتنع أبعد عن الكمال من املعدوم املمكن
__________  

  .٣٦١-٥/٣٥٥ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(

)١/١١١(  

  



إمنا ميتنع نفي النقيضني عما يكون قابالً هلما، وهذان يتقابالن تقابل العدم وامللكة، ال تقابل : فإن قلت
  .السلب واإلجياب، فإن اجلدار ال يقال له أعمى وال بصري، وال حي وال ميت، إذ ليس بقابل هلما

ما متقابالن، تقابل السلب واإلجياب، باتفاق هذا ال يصح يف الوجود والعدم، فإ: أوالً: قيل لك
  .العقالء، فيلزم من رفع أحدمها ثبوت اآلخر

وأما ما ذكرته من احلياة واملوت، والعلم واجلهل؛ فهذا اصطالح اصطلحت عليه املتفلسفة املشاؤون، 
 ur$#!©%دïْڑ: ((واالصطالحات اللفظية ليست دليالً على نفي احلقائق العقلية، وقد قال اهللا تعاىل

أَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ ) ٢٠(يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 
  .فسمى اجلماد ميتاً وهذا مشهور يف لغة العرب وغريهم] ٢١-٢٠: النحل"[ƒمcqèWyèِ7ڑ

  .إخل..." فإن قلت إمنا ميتنع نفي النقيضني: "قوله
إن هذا اإللزام يلزم :  باملمتنعات حيث قال-تعاىل-هذا اعتذار ممن ينفي النقيضني عن إلزامه تشبيه اهللا 

 ملا كان غري -مثالً-من ينفي النقيضني عن القابل هلما، أما ما ليس قابالً هلما فيجوز نفيهما عنه، فاجلدار 
ح نفي هذين املتقابلني عنه، فيقال ليس حبي وال قابل للحياة واملوت، والعمى والبصر، وحنو ذلك ص

ميت، وال أعمى وال بصري وحنو ذلك، واهللا تعاىل غري قابل لالتصاف بالصفة وال ضدها فيصح نفيهما 
  .عنه

  :وقبل ذكر الرد عليه نبني بعض املصطلحات الواردة يف كالم املؤلف
السلب واإلجياب، : ن معاً يف شيء واحد مثلاملتقابالن اللذان ال جيتمعان وال يرتفعا: فالنقيضان مها

  .والوجود والعدم
....................................................................................  

األمران الوجوديان اللذان ال جيتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض، فإنه ميتنع أن تكون : والضدان مها
  .يف وقت واحد لكن ميكن أن تكون محراءنقطة سوداء وبيضاء 

)١/١١٢(  

  

األمران املتقابالن اللذان، أحدمها وجودي واآلخر عدمي، وهو عدم ذلك الوجودي : والعدم وامللكة مها
  .عما من شأنه أن يقبله كاحلياة واملوت بالنسبة لإلنسان فيمتنع نفيهما عنه

 والعمى، ملا قيل له إنه يلزم من ذلك نفي النقيضني فهذا النايف للصفة وضدها كاحلياة واملوت، والبصر
إن هذا اإللزام إمنا يلزم يف النقيضني، وهذه املتقابالت من قبيل العدم وامللكة ال من : وهو ممتنع، قال

  .قبيل السلب واإلجياب، واملتقابالن تقابل العدم وامللكة جيوز نفيهما عما ليس قابالً هلما
 حبجة أن اهللا غري قابل لالتصاف بذلك يرد -بنفيه الصفة وضدها-ني عن اهللا ويرد على من نفي النقيض



  :عليه جبوابني
  :املنع، واجلواب باملنع من ناحيتني: اجلواب األول

 سلمنا صحة نفي النقيضني عن اهللا تعاىل على أما يتقابالن تقابل العدم وامللكة، فلو صح ذلك يف -أ
والعدم، ألما متقابالن تقابل السلب واإلجياب، ال تقابل العدم الصفات، فإنه ال يصح يف الوجود 

  .وامللكة، باتفاق العقالء، فإنه يلزم من رفع أحدمها ثبوت اآلخر يف أي شيء
 أن ما ذكرته من أن احلياة واملوت والعلم واجلهل يصح نفيهما عما ليس قابالً هلما فهذا اصطالح -ب

 -باع أرسطو ومسوا بذلك ألم يتعلمون فلسفتهم حال مشيهمأت-اصطلح عليه الفالسفة املشاؤون 
  فهو اصطالح فلسفي، وليس حكماً

....................................................................................  
  .اًعقلياً وال شرعياً، واالصطالحات اللفظية ال تدل على نفي احلقائق العقلية، وال تغري منها شيئ

فدعوى أنه جيوز نفي هذه املتقابالت عما ليس قابالً هلا كما مثلوا يف نفي احلياة واملوت عن اجلدار، هذا 
اصطالح فلسفي أما عند العقالء ويف لغات العامل فاجلدار ميت، واحلجر ميت، والعصا ميتة، ودعوى أن 

اة كما يف عصى موسى، والطني قابل اجلدار غري قابل للحياة وكذا العصا غري مسلّم، فالعصا قبلت احلي
  .للحياة، كما سيأيت يف القاعدة األوىل

)١/١١٣(  

  

 يدعونَ من دون اللَّه لَا ur$#!©%دïْڑ: ((واستشهد الشيخ هنا بقول اهللا تعاىل عن أصنام املشركني
: النحل"[ƒمcqèWyèِ7ڑيشعرونَ أَيانَ أَموات غَير أَحياٍء وما ) ٢٠(يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ 

٢١-٢٠.[  
  ).١(فسمى اجلماد ميتاً، وهذا معروف يف لغة العرب وغريهم

فما ال يقبل االتصاف باحلياة واملوت والعمى والبصر وحنو ذلك من املتقابالت أنقص مما : وقيل لك، ثانياً
فأنت . اد الذي ال يقبل واحداً منهمايقبل ذلك، فاألعمى الذي يقبل االتصاف بالبصر أكمل من اجلم

  .فررت من تشبيهه باحليوانات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات اجلمادات اليت ال تقبل ذلك
وأيضاً فما ال يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود 

ل الوجود والعدم كان أعظم امتناعاً مما نفيت عنه الوجود والعدم، ونفيهما مجيعاً، فما نفيت عنه قبو
وإذا كان هذا ممتنعاً يف صرائح العقول فذلك أعظم امتناعاً، فجعلت الوجود الواجب الذي ال . والعدم

  .وهذا غاية التناقض والفساد. يقبل العدم هو أعظم املمتنعات
  .إخل..." وقيل لك ثانياً: "قوله



  :والرد ذا من وجهني. من الرد وهو على فرض التسليمهذا هو اجلواب الثاين 
 بالنسبة هلذه املتقابالت إذا سلمنا أنه جيوز نفيها عما ليس قابالً هلا، فما ال يقبل االتصاف بواحد من -أ

هذه املتقابالت أعظم نقصاً من القابل هلا، فاألعمى الذي يقبل االتصاف بالبصر أكمل من اجلدار الذي 
 فلو قالوا إن اهللا يقبل االتصاف باحلياة واملوت لكان -على حد زعمهم-تصاف بواحد منهما ال يقبل اال

 ألن ما ال يقبل كاجلدار أعظم نقصاً -حسب اصطالحهم-أهون من قوهلم إنه ال يقبل االتصاف ما 
مادات اليت ال فهذا فر من تشبيه اهللا تعاىل باألحياء القابلة للكمال، فوصفه بصفات اجل. من القابل هلما

  .تقبل ذلك
__________  

-٢/٢٢٢، درء التعارض ٩٦-٩٠، الصفدية ص ٥٣٨، ٦/٨٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
١٦٠-١٥٩، ٤٠-٣٥، ١٠-٤/٩، ٢٢٣.  

)١/١١٤(  

  

....................................................................................  
دم لو سلمنا جواز نفيهما عما ليس بقابل هلما فإذا كان من املعلوم بصرائح  وبالنسبة للوجود والع-ب

العقول امتناع وصف الشي بأنه موجود معدوم، أو نفي الوجود والعدم عنه، وإذا كان ذلك ممتنعاً عقالً 
فهذا الذي نفى الصفة وضدها عن . فإن جعل الشيء غري قابل لالتصاف بالوجود والعدم أعظم امتناعاً

 ومنع قبول اتصاف اهللا تعاىل بالوجود والعدم، جعل جود الرب الواجب الذي ال يقبل العدم جعله اهللا
  .أعظم املمتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد

: ومنهم من يقول. ورفعهما كجمعهما. الوجود والعدم: وهؤالء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضني
ن إثبات أحدمها يف نفس األمر ال مينع حتقق واحد منها يف نفس األمر، ال أثبت واحداً منهما، وامتناعه ع

  .وإمنا هو كجهل اجلاهل، وسكوت الساكت، الذي ال يعرب عن احلقائق
 فما يقدر ال -مع نفيهما عنه-وإذا كان ما ال يقبل الوجود وال العدم أعظم امتناعاً مما يقدر قبوله هلما 

م وال اجلهل، وال القدرة وال العجز، وال الكالم وال اخلرس، وال العمى يقبل احلياة وال املوت، وال العل
وحينئذ . وال البصر، وال السمع وال الصمم، أقرب إىل املعدوم واملمتنع مما يقدر قابالً هلما مع نفيهما عنه
، لعدم فنفيهما مع كونه قابالً هلما أقرب إىل الوجود واملمكن، وما جاز لواجب الوجود قابالً، وجب له

  .توقف صفاته على غريه، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود املقبول وجب
وقد بسط هذا يف موضع آخر، وبني وجوب اتصافه بصفات الكمال اليت ال نقص فيها بوجه من 



  .الوجوه
  .إخل..." منهم من يصرح برفع النقيضني: وهؤالء الباطنية: "قوله

)١/١١٥(  

  

ال موجود : قال أنا أنفي النفي واإلثبات، فمنهم من يصرح بنفي النقيضني فيقوليشري الشيخ هنا إىل من 
وال معدوم وال حي وال ميت، وال عامل وال جاهل، ومنهم من يقول أنا ال أثبت واحداً منهما، أي ال 

قع ، فامتناعه عن إثبات أحدمها ال يغري من الوا)١(أقول موجود وال معدوم، وال ال موجود وال ال معدوم
  شيئاً، وال

....................................................................................  
  .مينع حتقيق واحد منهما يف نفس اآلخر، بل هو مثل سكوت الساكت وجهل اجلاهل

  ...".وما جاز لواجب الوجود قابالً، وجب له، لعدم توقف صفاته على غريه: "وقول املؤلف
ذا جاز أن يكون اهللا تعاىل قابالً للشيء، وجب أن يكون قابالً له، لعدم توقف صفاته على غريه، إ: أي

فاملمكن الذي يقبل الوجود ال جيب له الوجود، ألن وجوده متوقف على غريه، أما اهللا تعاىل فال يتوقف 
جب أن يكون اتصافه بصفاته على غريه، فما جاز لواجب الوجود قبوله صار واجباً، أي مبعىن و

  ).٢(قابالً
فصفة العلم والسمع والبصر واحلياة وغريها من الصفات الذاتية واجبة هللا تعاىل، وأما الصفات الفعلية 

  .فتوصف باجلواز ال الوجوب
اتفاق املسميني يف بعض األمساء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، الذي نفته األدلة : وقيل له أيضاً

 وإمنا نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما خيتص به اخلالق، مما خيتص بوجوبه أو السمعيات والعقليات،
جوازه أو امتناعه، فال جيوز أن يشركه فيه خملوق، وال يشركه خملوق يف شيء من خصائصه سبحانه 

  .وتعاىل
  .إخل..." اتفاق املسميني: وقيل له أيضاً: "قوله

يف نفي األمساء والصفات وهي شبهة استلزام يرد الشيخ هنا على اجلهمي الذي سبق ذكر شبهته 
  .اإلثبات للتشبيه، وذكر الشيخ هناك أحد اجلوابني عن هذه الشبهة وهو جواب بالتسليم

  :وهنا يذكر اجلواب الثاين وهو جواب باملنع وهو
__________  

  .٥/٣٢٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٤/١٣٢٣ملرسلة البن القيم ، الصواعق ا٧٧-٦/٧٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



)١/١١٦(  

  

 يف األمساء والصفات ليس هو التمثيل الذي نفته األدلة العقلية -عند اإلطالق-أن اتفاق املسميني 
 متثيل، وإمنا التمثيل -الذي هو املعىن العام الكلي للصفة-والشرعية، فليس يف إثبات القدر املشترك 

ص به اخلالق سبحانه وتعاىل، أو املخلوق، مما خيتص بوجوبه، أو املنفي ما يستلزم اشتراكهما فيما خيت
  .جوازه، أو امتناعه

  .فأما ما خيتص الرب بوجوبه فكالصفات الذاتية كاحلياة والقدرة
وأما ما خيتص جبوازه فالصفات الفعلية كاالستواء على العرش، والرتول إىل السماء الدنيا، وايء يوم 

  .القيامة
  .امتناعه فالنقائص، وهذه هي أحكام العقل الثالثةوأما ما خيتص ب

  .ومما خيتص املخلوق بوجوبه احلدوث واالفتقار
  .ومما خيتص املخلوق جبوازه عليه فكاحلياة وبعض صفات الكمال والنقص

  .ومما خيتص املخلوق بامتناعه فكل ما خيتص به الرب تعاىل من صفات الكمال
عقل، وتسميتك ذلك تشبيهاً وجتسيماً متويه على اجلهال، الذين وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع وال

ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي احلق بأمساء . يظنون أن كل معىن مساه مسمٍ ذا االسم جيب نفيه
  .ينفر عنها بعض الناس، ليكذب الناس باحلق املعلوم بالسمع والعقل

س عقوهلم ودينهم، حىت أخرجوهم إىل أعظم الكفر وذه الطريقة أفسدت املالحدة على طوائف من النا
  .واجلهالة، وأبلغ الغي والضاللة

  .إخل..." وأما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل: "قوله
إن ما نفيته ثابت باألدلة الشرعية والعقلية، : أي يقال هلذا اجلهمي الذي ينفي أمساء اهللا وصفاته

ه وتلبيس على اجلهال الذين تؤثر عليهم العناوين واألمساء وتسميتك إثبات ذلك تشبيهاً وجتسيماً متوي
  .املخالفة للحقائق؛ فيظنون أن كل معىن مساه مسم ذا االسم الذي هو التشبيه جيب نفيه

فاجلاهل يتأثر بتسمية املعطل إثبات الصفات هللا تعاىل تشبيهاً وجتسيماً، فتؤثر هذه التسمية على دينه 
 احلق املعلوم بالسمع والعقل، وخيرج إىل التعطيل املستلزم للكفر واجلهالة، وعقله، ويبادر إىل تكذيب

  .والغي والضاللة

)١/١١٧(  

  



أما أهل العلم والبصرية فال تؤثر عليهم هذه التسميات الكاذبة، واالصطالحات احلادثة، فإن 
  .بتةاالصطالحات اللفظية احلادثة ال تغري وال تنفي احلقائق العقلية والشرعية الثا

فمن نفى التشبيه عن اهللا تعاىل ممن مل يعرف باتباعه ملنهج أهل السنة واجلماعة، فإنا نستفصل عن مراده 
  بالتشبيه الذي نفاه، فإن قصد بذلك نفي

....................................................................................  
استلزام إثباا للتشبيه، فريد عليه نفيه، فليس يف إثبات الصفات هللا تعاىل صفات اهللا تعاىل الثابتة له حبجة 

  .على الوجه الالئق به تشبيه، وإن قصد بنفي التشبيه ما هو من خصائص املخلوق؛ فنعم
  .إثبات العلم والقدرة واإلرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع: وإن قال نفاة الصفات

 موجود واجب، وعقل وعاقل ومعقول، وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، هو: وإذا قلتم: قيل
أفليس املفهوم من هذا هو املفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة متغايرة يف العقل وهذا تركيب عندكم، 

  .وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيداً
  .هذا توحيد يف احلقيقة وليس هذا تركيباً ممتنعاً: فإن قالوا
  .تصاف الذات بالصفات الالزمة هلا توحيد يف احلقيقة وليس هو تركيباً ممتنعاًوا: قيل هلم
  .إخل..." إن قال نفاة الصفات: "وقوله

 هنا شبهة أخرى لنفاة الصفات، وهي شبهة معروفة عن الفالسفة حيث زعموا -رمحه اهللا-يذكر املؤلف 
ة والسمع والبصر يلزم منه التركيب، أي أن إثبات صفات متعددة متغايرة املعىن كالعلم والقدرة واحليا

 مركبة فيجب نفي الصفات، الستلزامها هذا املعىن املمتنع -تعاىل وتقدس-يلزم منه أن تكون ذات اهللا 
  .الباطل

هو املكون من شيئني مثالً يعين املنقسم، وله معان يف اللغة : -على وجه التقريب-واملركب 
ما يميز فيه وجه عن وجه، يعين ما يتميز بعضه عن بعض، واالصطالح، وهو يف اصطالح الفالسفة 

  .فيكون متميزاً له جوانب ومعان

)١/١١٨(  

  

وهم يغلون يف توحيد اهللا، فيقولون إنه واحد من مجيع الوجوه، ومن هنا نفوا الصفات، ألا تتضمن 
  .إثبات معان للذات الواحدة

....................................................................................  
عند الفالسفة، بأنا لو سلمنا جدالً بأن " شبهة التركيب"وجييب الشيخ عن هذه الشبهة املعروفة بـ

موجود واجب، وعقل وعاقل : بأن اهللا تعاىل:  تقولون-أيها الفالسفة-إثبات الصفات تركيب فأنتم 



) ١(، وهذه معان متعددة ومتغايرة، وهو تركيب عندكمومعقول، وعاشق ومعشوق، ولذيذ وملتذ ولذة
ومع ذلك تثبتونه هللا تعاىل وتسمونه توحيداً، فإن كان إثبات هذه املعاين عندكم توحيداً، فإثبات 

الصفات هللا تعاىل توحيد، وإن كان إثبات الصفات هللا تعاىل يعد عندكم من التركيب املمتنع، إلفادا 
طلقتموه على اهللا تعاىل يعد تركيباً ممتنعاً، يعين أنا نقول لكم فيما نفيتم كما معان متعددة، فكذلك ما أ

  .تقولونه فيما أثبتم، ونقول لكم فيما أثبتم ما تقولونه فيما نفيتم
  :ال جيوز ملا يلي" عقل" وإطالق الفالسفة على اهللا تعاىل بأنه -
  . أنه لفظ مبتدع مل يرد به الشرع-١
ال، ومسي العقل عقالً ألنه يعقل صاحبه عن الوقوع فيما ال حيسن، ومينعه عنه،  أنه مأخوذ من العق-٢

بل اهللا تعاىل عامل، وعليم، وعالم . وهذا املعىن ال يليق باهللا تعاىل ألنه يشعر بنقص يناسب املخلوق
  .-سبحانه وتعاىل-الغيوب 

فهو يعقل صفات اهللا تعاىل، أي وأما القول بأنه معقول فهذه اللفظة تتضمن نسبة العقل إىل اإلنسان، 
  .يعلمها ويفهم معناها بعقله، فاملسألة هنا أسهل

  : وكذلك إطالق لفظ عشق وعاشق ومعشوق ال جيوز يف حق اهللا تعاىل ملا يلي-
....................................................................................  

  .و لفظ مبتدع أنه مل يرد يف الشرع بل ه-١
__________  

  .٥٦١-٢/٥٤٠، منهاج السنة ١/١٠٠درء التعارض ) ١(

)١/١١٩(  

  

 أنه يتضمن معىن ال يناسب يف حق الرب تعاىل، بل يقال فيه، ويطلق عليه ما ورد يف الكتاب والسنة -٢
  .من أن اهللا تعاىل حيب أولياءه وحيبونه

  على اهللا تعاىل نفياً أو إثباتاً؟ بقي سؤال هنا وهو هل جيوز إطالق لفظ التركيب -
أن يقال إن لفظ التركيب كغريه من األلفاظ احملدثة، واحملتملة، مثل التجسيم والتشبيه، فقد : واجلواب

يتضمن نفيها نفي املعىن احلق، وقد يتضمن إثباا إثبات املعىن الباطل، ولذا وجب االستفصال 
  .ا مطلقاًوالتفصيل، فال تنفى مطلقاً، وال يثبت معناه

وغريه، وبني أن املركب حيتمل معان ) ١(وقد ناقش شيخ اإلسالم هذا املعىن يف بعض كتبه كاملنهاج
  :منها
  . ما كان متفرقاً مث اجتمع-١



  . ما يقبل االنقسام والتفرق-٢
  .كما عند الفالسفة- ما تقوم به العديد من الصفات -٣

  . ألنه سبحانه أحد صمد مل يلد ومل يولد وال جتزؤ يف ذاتهفاألول والثاين باطالن ممتنعان على اهللا تعاىل
....................................................................................  

  .وأما الثالث فهو باطل من جهة اللغة، فليس يف لغة العرب تسمية الواحد املوصوف بالصفات مركباً
بت هللا تعاىل وإن مساه الفالسفة تركيباً، فاالصطالحات اللفظية ليست دليالً وأما من جهة املعىن فهو ثا
  .على نفي احلقائق العقلية

وذلك أنه من املعلوم يف صريح املعقول أنه ليس معىن كون الشيء عاملاً هو معىن كونه قادراً، وال نفس 
ألخرى، وأن تكون الصفة هي ذاته هو نفس كونه عاملاً قادراً، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي ا

املوصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، مث إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو 
  .وجود هذا، فيكون الوجود واحداً بالعني ال بالنوع

__________  
، ١٤٧-٥/١٤٠، ٤٢٠-٤١٩، ٤٠٥-٣/٤٠٢، درء التعارض ١٨٠-٢/١٦٤منهاج السنة ) ١(

  .٣٦/١١٣فتاوى وفهرس جمموع ال

)١/١٢٠(  

  

يعدم بعد وجوده، ويوجد -وحينئذ، فإذا كان وجود املمكن هو وجود الواجب، كان وجود كل خملوق 
  . هو نفس وجود احلق القدمي الدائم الباقي، الذي ال يقبل العدم-بعد عدمه

ما يصرح وإذا قدر هذا، كان الوجود الواجب موصوفاً بكل تشبيه وجتسيم، وكل نقص وكل عيب، ك
بذلك أهل وحدة الوجود، الذين طردوا هذا األصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة 

  .على كل تقدير
  .إخل..." وذلك أنه من املعلوم: "قوله

يؤكد الشيخ ما سبق يف رده على الفالسفة يف شبهة التركيب، فيبني أنه من املعلوم بصريح املعقول أنه 
لشيء عاملاً هو معىن كونه قادراً، وهذا فيه رد على الفالسفة يف قوهلم إن العلم هو ليس معىن كون ا

  .القدرة، وهكذا بقية الصفات، فكل صفة معناها هو معىن الصفة األخرى
إن الصفة : كما أنه من املعلوم أن نفس ذاته ليس هو معىن كونه عاملاً قادراً، وهذا يرجع إىل إبطال قوهلم

  .هي املوصوف
ن جوز أن تكون الصفة هي الصفة األخرى، وأن تكون الصفة هي املوصوف فهو من أعظم الناس فم



مناقضة للعقول، مث إن من قال ذا القول فإنه متناقض، ووجه تناقضه أنه إذا جوز : سفسطة، أي
  الوحدة بني هذه املعاين

....................................................................................  
وجود هذا : املتعددة املختلفة، إذا جوز ذلك لزمه أن جيوز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، أي

املمكن هو وجود ذاك املمكن، فوجود هذا اإلنسان هو وجود ذلك اإلنسان اآلخر، والثالث، والرابع 
فإذا جعل العلم هو . عاين املتعددةوهلم جرا من بقية املوجودات من حيوانات ومجادات ومن مجيع امل

القدرة، والسمع هو البصر وهكذا، وجعل العلم هو العامل، فطرد ذلك أن يكون وجود املوجودات 
  .واحداً، فالوجود عنده واحد بالعني ال بالنوع

  .والواحد بالعني هو الذي ال يقبل الشركة، أي الذي مينع تصوره من وقوع الشركة فيه
  .هو املشترك أي الذي ال مينع تصوره وقوع الشركة فيهوالواحد بالنوع 

)١/١٢١(  

  

فهؤالء جعلوا الوجود واحداً، جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحداً بالعني، فصار وجود املمكن هو 
 هو -صار هذا-وجود الواجب، أي صار وجود املخلوق الذي يعدم بعد وجوده، ويوجد بعد عدمه 

ين عن كل ما سواه، الذي ال جيوز عليه احلدوث وال العدم، وإذا كان الغ) ٣(نفس وجود الرب الو
 موصوفاً بكل -أي وجود الرب تعاىل-الواقع كما يقوله هؤالء الفالسفة لزم أن يكون الوجود الواجب 

  .تشبيه وجتسيم، وكل نقص وعيب، طاملا أنه ال فرق بني وجود الواجب واملمكن، أي اخلالق واملخلوق
يصرح به أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا األصل الفاسد، أي عمموه وأطلقوه وهذا الالزم 
  .والتزموا به

....................................................................................  
م أو وقد تبني مما سبق أن أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، أي سواء أجيب عنها بفرض التسلي

  .باملنع، كما سبق يف نقاش األشاعرة واملعتزلة واجلهمية والفالسفة والباطنية
 من الصفات، - صلى اهللا عليه وسلم -وهذا باب مطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخرب به الرسول 

يف آخر األمر  إال وقد أثبت ما يلزمه فيه نظري ما فر منه، فالبد له -فراراً مما هو حمذور-ال ينفي شيئاً 
: من أن يثبت موجوداً واجباً قدمياً متصفاً بصفات متيزه عن غريه، وال يكون فيها مماثالً خللقه، فيقال له
وهكذا القول يف مجيع الصفات، وكل ما نثبته من األمساء والصفات فالبد أن يدل على قدر مشترك 

 أن ما اختص اهللا به، وامتاز عن خلقه تتواطأ فيه املسميات، ولوال ذلك ملا فهم اخلطاب، ولكن نعلم
  .أعظم مما خيطر بالبال أو يدور يف اخليال



  .إخل..." وهذا باب مطرد: "قوله
 صلى اهللا -خيتم الشيخ هذا األصل باإلشارة إىل تناقض املخالفني النفاة الذين ينفون ما أخرب به الرسول 

  .فياً لبعضها من صفات اهللا تعاىل سواء نفياً عاماً أم ن-عليه وسلم 

)١/١٢٢(  

  

 من صفات اهللا تعاىل، - صلى اهللا عليه وسلم -فكل من نفى شيئاً مما جاء يف كتاب اهللا أو سنة رسوله 
  ).١(فراراً من حمذور متوهم لديه، فالبد أن يثبت ما يلزمه فيه نظري ما فر منه

ه عن غريه، وال يكون فيها مماثالً والبد هلذا النايف أن يثبت موجوداً واجباً قدمياً متصفاً بصفات متيز
  .خللقه، وإال خرج إىل التعطيل واجلحد احملض لوجود الرب تعاىل

وهكذا القول يف : وإذا أثبت موجوداً متصفاً بصفات متيزه عن غريه ليس كسائر املوجودات، قيل له
  .قهمجيع الصفات، أي فنثبتها على وجه يليق باهللا تعاىل ليس مماثال فيها لشيء من خل

....................................................................................  
وبعد إثبات األمساء والصفات فالبد أن يعلم بأا تدل ويفهم من معانيها قدر مشترك تتواطأ أي تتفق فيه 

ى مطلق الوجود وهو فإنه يدل على قدر مشترك يدل عل. اهللا موجود: إذا قلنا: املسميات مثال ذلك
اهللا موجود، املعىن العام الكلي املشترك للفظ : وجود أو موجود فنفهم من قولنا: مسمى االسم املطلق

الوجود، كما نفهم منها ما يدل عليه التخصيص واإلضافة إىل الرب تعاىل مثل كون وجوده واجباً قدمياً 
  .وحنو ذلك

املسميات، ولوال ذلك ملا فهم اخلطاب، فإذا قرأنا قوله والبد من هذا القدر املشترك الذي تتفق فيه 
فنفهم من قوله احلي قدراً مشتركاً، ومعناً عاماً، هو مسمى " لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم $# !ه: ((تعاىل

ترك االسم املطلق للفظ احلي، وهو كونه ذو حياة، واحلياة ضد املوت، والبد من وجود هذا القدر املش
ولكان . حىت يفهم اخلطاب، ولو مل يكن هذا املعىن مفهوماً مل نعلم معاين أمساء اهللا وصفاته، ومل منيز بينها

  .اهللا تعاىل خاطبنا مبا ال نعقل وال نفهم
__________  

  .٣٥٣-٥/٣٥١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٢٣(  

  



قه من معاين صفاته من حياة ومسع وبصر وقدرة ومع ذلك جيب أن نعلم أن ما اختص اهللا تعاىل به عن خل
وغري ذلك فوق وأعظم مما خيطر بالبال، أو يدور يف اخليال، ألن كنه صفات اهللا تعاىل وحقائقها ال 

  .ندركها وال ميكن أن حنيط ا أو نتخيلها
س كمثله القول يف الصفات كالقول يف الذات، فإن اهللا لي: وهو أن يقال-وهذا يتبني باألصل الثاين 

شيء، ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة ال متاثل الذوات، فالذات 
  .متصفة بصفات حقيقة ال متاثل صفات سائر الذوات

  كيف استوى على العرش؟: فإذا قال السائل
ان به واجب، االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلمي: -كما قال ربيعة ومالك وغريمها-قيل له 

  .والسؤال عن الكيفية بدعة، ألنه سؤال عما ال يعلمه البشر، وال ميكنهم اإلجابة عنه
  كيف يرتل ربنا إىل مساء الدنيا؟: وكذلك إذا قال

  كيف هو؟: قيل له
  .أنا ال أعلم كيفيته: فإذا قال
فية املوصوف، وهو فرع له، وحنن ال نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكي: قيل له
فكيف تطالبين بالعلم بكيفية مسعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه، وأنت ال تعلم كيفية . وتابع له

  !ذاته
وإذا كنت تقر بأن له ذاتاً حقيقة، ثابتة يف نفس األمر، مستوجبة لصفات الكمال، ال مياثلها شيء، 

 نفس األمر، وهو متصف بصفات الكمال اليت ال فسمعه وبصره، وكالمه ونزوله واستواؤه ثابت يف
  .يشاه فيها مسع املخلوقني وبصرهم، وكالمهم ونزوهلم واستواؤهم

  .إخل..." وهذا يتبني باألصل الثاين: "قوله
وهذا يتبني بأصلني : "هذا هو األصل الثاين من األصلني اللذين سبق أن نوه عنهما املؤلف بقوله

  ..".شريفني
....................................................................................  

، وقد رد به املؤلف "أن القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض"فاألصل األول سبق الكالم فيه وهو 
  .على األشاعرة واملعتزلة واجلهمية والفالسفة والباطنية

)١/١٢٤(  

  

، يعين أن "القول يف الصفات كالقول يف الذات: " املؤلف هنا بقولهوأما األصل الثاين فهو الذي ذكره
حكم الذات والصفات واحد، فما يقال يف أحدمها من إثبات أو نفي يقال يف اآلخر، وما يوصف به 



  .أحدمها من ترتيه أو متثيل يصدق على اآلخر، فالقول فيهما واحد
: ابتة يف نفس األمر، وال تشبه سائر الذوات فيقال هلمومجيع الطوائف يقرون بأن هللا تعاىل ذاتاً وحقيقة ث

فكذلك هذه الذات موصوفة بصفات ال تشبه صفات املخلوقني، فاهللا تعاىل ليس كمثله شيء، ال يف 
  .ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله

ة، وهذا األصل ميكن أن يرد به على مجيع الطوائف، لكن أخص من يرد به عليه من الطوائف اجلهمي
  .كما ميكن أن يرد به على أهل التكييف، الذين يذكرون لصفات اهللا كيفية، أو يسألون عن كيفيتها

مل يرد يف النصوص الشرعية إطالقه على اهللا تعاىل إال فيما يضاف إليه من شرائعه كما يف " الذات"ولفظ 
  :شعر خبيب ملا أرادوا قتله قال

  كان يف اهللا مصرعيولست أبايل حني أقتل مسلماً على أي جنب 
  وذلك يف ذات اإلله فإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

مبعىن صاحب، ومل تأت يف اللغة مبعىن احلقيقة، فيقال جاء " ذو"يقول أهل اللغة إن ذات مؤنث لفظ 
  ، وقيل بل ورد وإن كان)١(حممد نفسه وال يقال ذاته

....................................................................................  
  )٢"(تفكروا يف آالء اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا"قليالً كما يف األثر 
__________  

  .٣/٣٣٤انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
رواه ابن أيب الدنيا يف كتاب التفكر وأبو الشيخ يف العظمة، والطرباين يف األوسط، : "قال الزبيدي) ٢(

وقال .. غريب: وقال. عدي، وابن مردويه، والبيهقي وضعفه واألصبهاين، وأبو النصر يف اإلبانةوابن 
  ".وهذه األخبار أسانيدها ضعيفة، لكن اجتماعها يكسبها قوة،ومعناه صحيح: السخاوي

  .١/٣١١، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ٢٤٥٩-٦/٢٤٥٧انظر ختريج أحاديث إحياء علوم الدين 
" وسنده جيد"وقال . ن حجر حنو هذا اللفظ موقوفاً على ابن عباس رضي اهللا عنهماوذكر احلافظ اب

  .١٣/٣٨٣كما يف فتح الباري 

)١/١٢٥(  

  

.  
  كيف استوى على العرش؟: فإذا قال السائل

) ٣(وغريمها) ٢(واإلمام مالك) ١(فإنه جياب مبا جاء عن بعض السلف كاإلمام ربيعة بن أيب عبدالرمحن
  :كم والذي جاء فيهمن اجلواب احمل



  .يعين معلوم معناه يف اللغة وهو عال وارتفع: االستواء معلوم
  .كيفية الصفة جمهولة لنا، فالواجب إمرارها كما جاءت دون سؤال عن كيفيتها: أي: والكيف جمهول

اإلميان باالستواء واجب ألنه داخل يف اإلميان باهللا وكتبه ورسله، وهو من : أي: واإلميان به واجب
مقتضى شهادة أن حممداً رسول اهللا، ألن من مقتضاها تصديقه فيما أخرب، واستواء الرب تعاىل على 

  .- صلى اهللا عليه وسلم -العرش هو مما أخربنا اهللا به يف كتابه وبلغه الرسول 
....................................................................................  

عن الكيفية بدعة؛ فلم يكن من منهج السلف السؤال عن كيفية صفات الرب تعاىل، ألنه والسؤال 
  .سؤال عما ال يعلمه البشر، وال ميكنهم اإلجابة عنه

  .فالسؤال عما استأثر اهللا بعلمه بدعة، مث إنه طلب شيء ال سبيل إليه، وليس هذا من شأن العاقل
ل عن كيفية االستواء ميكن أن يقال يف السؤال عن وهذا اجلواب املأثور عن بعض السلف يف السؤا

  .كيفية أي صفة من صفات اهللا تعاىل
  كيف يرتل ربنا إىل السماء الدنيا؟: مث ذكر املؤلف جواباً آخر ملن سأل عن الكيفية، فإذا قال

  .كيف هو؟ أي يسأل عن كيفية ذات الرب تعاىل: قيل له
  .أنا ال أعلم كيفيته: فإذا قال

__________  
، وذكر شيخ اإلسالم أنه رواه اخلالل، ورجال إسناده كلهم أئمة ثقات، ٣/٣٩٨أخرجه الاللكائي ) ١(

  .، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٥/٤٠الفتوى احلموية 
  .٥١٦-٥١٥أخرجه البيهقي يف األمساء والصفات ص ) ٢(
  .٥/٣٦٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(

)١/١٢٦(  

  

 نزوله، إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية املوصوف، وهو فرع وحنن ال نعلم كيفية: قيل له
له، وتابع له، فإذا انتفى الالزم انتفى امللزوم، فإذا انتفى العلم بكيفية املوصوف، انتفى العلم بكيفية 

  ).١(فكيف تطالب بالعلم بكيفية الصفات وأنت ال تعلم كيفية الذات. الصفة بطريق األوىل
 تقر بأن هللا تعاىل ذاتاً حقيقة، ثابتة يف نفس األمر، مستوجبة لصفات الكمال، ال مياثلها شيء فإذا كنت

من خلقه، فكذلك سائر صفاته سبحانه وتعاىل، فإنه جيب إثباا ونفي مماثلتها لصفات اخللق، ونفي العلم 
  .بكيفيتها

أثبت شيئاً ونفى شيئاً، بالعقل إذاً وهذا الكالم الزم هلم يف العقليات، ويف تأويل السمعيات، فإن من 



ألزم فيما نفاه من الصفات اليت جاء ا الكتاب والسنة، نظري ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بني 
  .احملذور يف هذا وهذا مل جيد بينهما فرقاً

أويل الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما الت-وهلذا ال يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض 
لم تأولتم هذا وأقررمت هذا، والسؤال فيهما :  قانون مستقيم، فإذا قيل هلم-املخالف ملقتضى اللفظ

  .فهذا تناقضهم يف النفي. واحد؟ مل يكن هلم جواب صحيح
  .إخل..." وهذا الكالم الزم هلم يف العقليات: "قوله

بني املتماثالت، أو ينفي الكل، وإال وقع أي إلزام من أثبت شيئاً ونفى شيئاً بأن يثبت الكل دون تفريق 
يف التناقض، كما ألزمنا من أثبت هللا تعاىل ذاتاً ال تشبه الذوات بأن يثبت هللا تعاىل أيضاً صفات ال تشبه 
الصفات، وال تعلم كيفيتها، فهذا االحتجاج واإللزام بالتسوية بني املتماثالت، وترك التناقض، هذا الزم 

  . تأويل السمعياتحىت يف العقليات، ويف
__________  

  .٥/١١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٢٧(  

  

فإن من نفى شيئاً أو أثبت شيئاً من صفات اهللا تعاىل بالعقل، فإنه يلزم فيما نفاه من الصفات الثابتة هللا 
 أن القول تعاىل يف الكتاب والسنة بنظري ما أثبته، والعكس كذلك، وإال وقع يف التناقض، كما سبق من

كما سبق اجلواب عمن زعم أن العقل يدل على إثبات بعض . يف بعض الصفات كالقول يف بعض
  .الصفات دون بعض

....................................................................................  
مل جيد فرقاً صحيحاً، بل هو ولو طولب هذا املفرق بني الصفات بني احملذور يف هذا واحملذور يف هذا 

متناقض، وحجته داحضة، وإذا كان األمر كذلك وجب إثبات كل ما جاء به الدليل الصحيح السامل 
  .عن املعارض من صفات اهللا تعاىل

كما -وهلذا ال يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون وقاعدة مطردة مستقيمة، بل هم متناقضون 
وينفون بقية الصفات، ومينعون إجراءها على ظاهرها؛ فهم . ى ظاهرها فيثبتون بعض الصفات عل-سبق

مفرقون بني الصفات ونصوص الصفات دون قانون مستقيم، وليس هلم جواب صحيح عن هذا التناقض 
  .الظاهر يف التفريق بني املتماثالت

  .ويض وإما التأويلإما التف: مث إن هؤالء املتناقضني هلم جتاه نصوص الصفات اليت ينفوا أحد طريقني
فهو عندهم إجراء النصوص على ظاهرها من غري فهم ملعناها، فليس هلا معىن مفهوم : فأما التفويض



  .عندهم، ورمبا قالوا هلا تأويل ال يعلمه إال اهللا
  .وسيأيت حديث مطول عنه يف القاعدة اخلامسة. فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل: وأما التأويل
ويل والتفويض يتفقون على نفي الصفة، وتعطيل النص عن معناه احلقيقي الدال على وصف فأهل التأ

  .الرب تعاىل مبا يليق به
وخيتلفون يف ختريج النص وموقفهم منه، فأهل التفويض يقولون ليس له معىن مفهوم، وأهل التأويل 

  .دميقولون له معىن مفهوم، مث يفسرونه باإلرادة أو ببعض املفعوالت كما تق

)١/١٢٨(  

  

وكذلك تناقضهم يف اإلثبات، فإن من تأول النصوص على معىن من املعاين اليت يثبتها، فإم إذا صرفوا 
النص عن املعىن الذي هو مقتضاه إىل معىن آخر، لزمهم يف املعىن املصروف إليه ما كان يلزمهم يف املعىن 

به وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما تأويل حمبته ورضاه وغض: املصروف عنه، فإذا قال قائل
وهو ما -ولو فسر ذلك مبفعوالته . يلزمه يف اإلرادة نظري ما يلزمه يف احلب واملقت والرضا والسخط

 فإنه يلزمه يف ذلك نظري ما فر منه، فإن الفعل املعقول البد أن يقوم أوالً -خيلقه من الثواب والعقاب
ب املفعول إمنا يكون على فعل ما حيبه ويرضاه، ويسخطه ويبغضه املثيب بالفاعل، والثواب والعقا

املعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه املعقول يف الشاهد للعبد مثّلوا، وإن أثبتوه على خالف 
  .ذلك، فكذلك سائر الصفات

  .إخل..." وكذلك تناقضهم يف اإلثبات: "قوله
لتناقض يف النفي، ففي كال احلالتني يثبت نظري ما ينفي، وينفي نظري ما التناقض يف اإلثبات متالزم مع ا

  .يثبت
فهذا املتأول الذي ينفي املعىن الظاهر الذي هو االحتمال الراجح، ويثبت املعىن املرجوح متناقض، ووجه 

 املعىن تناقضه أنه ال فرق بني املعىن املصروف إليه واملعىن املصروف عنه الذي ينفيه، فإنه يلزمه يف
املصروف إليه الذي يثبته نظري ما يلزمه يف املعىن املصروف عنه الذي ينفيه، فإن كان يلزم يف املعىن 

املصروف عنه حمذور فإنه الزم أيضاً يف املعىن املصروف إليه، وإن كان ال يلزم يف املعىن املصروف إليه 
 فيهما واحد فهذا املتأول مل يستفد شيئاً حمذور فكذلك ال يلزم يف املعىن املصروف عنه حمذور، فالكالم

  .من هذا التأويل
....................................................................................  

)١/١٢٩(  

  



وذكر الشيخ لذلك مثاالً وهو صفة احملبة، فظاهرها حمبة حقيقية تليق باهللا تعاىل، ولكن املتأول صرفها إىل 
اإلرادة، لظنه أن إثبات صفة احملبة يلزم منه التشبيه، فيقال له يلزمك يف اإلرادة نظري ما يلزم عندك معىن 

  .مما فررت منه يف صفة احملبة
وكذلك إذا فسر الصفة مبفعوالت اهللا تعاىل أي، مبا خيلقه اهللا من الثواب والعقاب كما إذا فسر احملبة 

إنه يلزمه فيما فسر به الصفة نظري ما توهم وفر منه من احملذور بالثواب، أو الغضب بالعقاب املفعول، ف
  .-حسب زعمه-الالزم على إثبات الصفة على حقيقتها 

وبيان ذلك أن الفعل البد أن يقوم بالفاعل، فالكالم البد أن يقوم مبتكلم، والقدرة البد أن تقوم بقادر 
  .وهكذا

  .يقوم بفاعلفاملفعوالت البد أن تكون بفعل، والفعل البد أن 
  .فهذه املخلوقات املفعوالت اليت فسروا ا الصفات البد أن تكون موجودة بفعل قام بالفاعل

 إمنا يكون على فعل ما حيبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه املثيب -املفعول-وأيضاً فالثواب والعقاب 
  .رضا والغضب والسخطاملعاقب، أي أن ما أثبتوه من الثواب والعقاب مستلزم ملا نفوه من احملبة وال

إن فعل الرب الذي حصلت به تلك املفعوالت من الثواب والعقاب، إما أن جيعلوه مثل : مث يقال هلم
: فعل العبد، فهذا متثيل، وإما أن يثبتوه على خالف ذلك أي على وجه يليق باهللا تعاىل، فيقال هلم

  .فكذلك سائر صفاته تعاىل
  فصل

  :وأما املثالن املضروبان
 أخربنا عما يف اجلنة من املخلوقات، من أصناف املطاعم واملشارب واملالبس -سبحانه وتعاىل-هللا فإن ا

واملناكح واملساكن، فأخربنا أن فيها لبناً وعسالً ومخراً وماء وحلماً وفاكهة وحريراً وذهباً وفضة وحوراً 
  .وقصوراً

)١/١٣٠(  

  

شيء مما يف اجلنة إال األمساء، فإذا كانت تلك احلقائق ليس يف الدنيا : وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
اليت أخرب اهللا عنها، هي موافقة يف األمساء للحقائق املوجودة يف الدنيا، وليست مماثلة هلا، بل بينهما من 

فاخلالق سبحانه وتعاىل أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة املخلوق -التباين ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل 
وق، ومباينته ملخلوقاته أعظم من مباينة موجود اآلخرة ملوجود الدنيا، إذ املخلوق أقرب إىل للمخل

  .وهذا بني واضح. املخلوق املوافق له يف االسم من اخلالق إىل املخلوق
  .إخل..." وأما املثالن املضروبان: "قوله



ذكر املثلني املضروبني يف بعد أن ذكر الشيخ األصلني اللذين يرد ما على نفاة الصفات، شرع يف 
  .ذلك

فاملثل األول ما أخرب اهللا تعاىل به عما يف اجلنة من املخلوقات مما أعد ألوليائه من أصناف النعيم من 
املطاعم واملشارب واملالبس واملساكن وغري ذلك، فأخربنا أن فيها لبناً وعسالً ومخراً وماء وحلماً وغري 

   رضي اهللا-ذلك، وقد قال ابن عباس 
....................................................................................  

فموجودات اآلخرة موافقة ملوجودات الدنيا يف ) ١"(ليس يف الدنيا شيء مما يف اجلنة إال األمساء "-عنهما
ذلك ليست مماثلة هلا بل االسم، ويف مسمى االسم املطلق، وهو املعىن العام الكلي املشترك، ولكنها مع 

  .بينهما من التباين ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل
__________  

من سورة البقرة، وابن أيب حامت يف تفسريه ) ٢٥(أخرجه ابن جرير يف تفسريه لآلية ) ١(
، وذكره السيوطي يف الدر املنثور وعزاه ملسدد وهناد يف الزهد وابن املنذر، والبيهقي ٢٦٠،١/٦٦برقم
  .٥٤١٠، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ١/٨٢الدر املنثور . البعثيف 

)١/١٣١(  

  

وإذا كان هذا التباين موجوداً بني املخلوقات ويف صفاا املتفقة يف األمساء ويف املعىن الكلي املشترك، 
ملخلوقاته أعظم فاخلالق سبحانه وتعاىل أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة املخلوق للمخلوق، ومباينته 

من مباينة موجود اآلخرة ملوجود الدنيا؛ ألن املخلوق أقرب إىل املخلوق املوافق له يف االسم من اخلالق 
  ).١(إىل املخلوق

  .فإثبات القدر املشترك الذي به تفهم األلفاظ ال يلزم منه التماثل يف اخلصائص
 الكلي للفظ املاء، وكذلك بني لنب الدنيا ولنب فبني ماء الدنيا وماء اآلخر قدر مشترك، وهو املعىن العام

اآلخرة قدر مشترك، وبني مخر الدنيا ومخر اآلخرة قدر مشترك، وهكذا بقية األمور اليت أخرب عنها الرب 
  .تعاىل، ولكل من موجودات الدنيا وموجودات اآلخرة خصائص ال يشركه فيها اآلخر

....................................................................................  
فنحن نعلم وندرك أن اللنب شراب يشرب، وهكذا اخلمر واملاء وبينها فروق، وندرك أن هذه الثالثة من 
أنواع الشراب وليست شيئاً يلبس أو يسكن، فنحن نفرق بني معناها ومعىن املساكن واملالبس واملطاعم 

  .و احلور العني اليت يف اجلنة
البد من إثبات القدر املشترك بني األشياء املتفقة يف أمسائها، وهذا القدر املشترك هو املعىن العام، وهو ف



مسمى االسم عند اإلطالق الذي به يفهم معىن اللفظ املطلق والغائب، مث عند إضافته وتقييده ينضاف 
ملشترك حىت تفهم األلفاظ وميكن إليه معىن آخر خيصه غري املعىن العام املشترك، والبد من هذا القدر ا

  .التخاطب ا
  .وليس هذا املعىن العام والقدر املشترك هو التشبيه الذي نفته األدلة النقلية والعقلية

  .فاالتفاق وثبوت القدر املشترك ال يستلزم التماثل يف اخلصائص
  .ة والعرشوهذا املثل املضروب هنا قريب مما ذكره املؤلف سابقاً يف مسألة وجود البعوض

  :وهلذا افترق الناس يف هذا املقام ثالث فرق
__________  

، منهاج السنة ٩/٢٩٥، ٣٤٨-٣٤٧، ٢٠٨-٢٠٧، ٥/١١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
٢/١٥٧.  

)١/١٣٢(  

  

آمنوا مبا أخرب اهللا به عن نفسه، وعن اليوم اآلخر، مع علمهم باملباينة اليت : فالسلف واألئمة وأتباعهم
  . يف الدنيا وبني ما يف اآلخرة، وأن مباينة اهللا خللقه أعظمبني ما

الذين أثبتوا ما أخرب اهللا به يف اآلخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثرياً مما أخرب به من : والفريق الثاين
  .املعتزلة ومن وافقهم: الصفات، مثل طواف من أهل الكالم

باطنية والفالسفة أتباع املشائني، وحنوهم من املالحدة نفوا هذا وهذا، كالقرامطة ال: والفريق الثالث
  .الذين ينكرون حقائق ما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآلخر

مث إن كثرياً منهم جيعلون األمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع املأمور ا، واحملظورات املنهي 
ون منها، كما يتأولون الصلوات اخلمس، وصيام شهر عنها، هلا تأويالت باطنة ختالف ما يعرفه املسلم

إن الصلوات اخلمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان : رمضان، وحج البيت، فيقولون
أسراهم، وإن حج البيت السفر إىل شيوخهم، وحنو ذلك من التأويالت اليت يعلم باالضطرار أا كذب 

  .يف لكالم اهللا ورسوله عن مواضعه، وإحلاد يف آيات اهللاوافتراء على الرسل صلوات اهللا عليهم، وحتر
إن الشرائع تلزم العامة دون اخلاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم وحمققيهم وموحديهم : وقد يقولون

  .رفعوا عنه الواجبات، وأباحوا له احملظورات
....................................................................................  

  .وقد يوجب يف املنتسبني إىل التصوف والسلوك من يدخل يف بعض هذه املذاهب
  .وهؤالء الباطنية املالحدة أمجع املسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى



  .إخل..." وهلذا افترق الناس: "قوله
  :خريذكر الشيخ هنا فرق الناس فيما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآل

)١/١٣٣(  

  

آمنوا بكل ما أخرب اهللا به عن نفسه :  فأهل السنة واجلماعة وهم السلف الصاحل واألئمة وأتباعهم-
وعن اليوم اآلخر، آمنوا مبا جاء يف الكتاب والسنة من ذلك كله، مع علمهم وإميام مبباينة موجودات 

  .من مباينة هذه املخلوقات بعضها بعضاًاآلخرة ملوجودات الدنيا، وأن مباينة اهللا تعاىل خللقه أعظم 
فمذهب أهل السنة واجلماعة متفق ومنتظم ومنسجم مع العقل والنصوص الشرعية، ال اضطراب فيه 

  .وال تناقض
وهم الذين أثبتوا ما أخرب اهللا به من الثواب والعقاب يف :  والفرقة الثانية طوائف من أهل الكالم-

مما أخرب اهللا به عن نفسه، ويدخل يف هؤالء املعتزلة واجلهمية واألشاعرة، اآلخرة يف اجلملة، ونفوا كثرياً 
فهؤالء كلهم فرقوا بني ما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآلخر، فأثبتوا بعضاً ونفوا بعضاً، فوقعوا يف 

ات التناقض حيث فرقوا بني ما جاءت النصوص الشرعية بإثباته، وإن كان بني هؤالء اختالف يف إثب
بعض أمور اآلخرة، فاملعتزلة تنكر الشفاعة ألهل الكبائر، وتوجب هلم اخللود يف النار، ومنهم من ينازع 

  .يف احلوض وامليزان، خبالف األشاعرة، واجلهمية تقول بفناء اجلنة والنار، خبالف املعتزلة واألشاعرة
حدة الذين ينكرون حقائق ما أخرب اهللا به القرامطة الباطنية والفالسفة وحنوهم من املال:  والفرقة الثالثة-

  عن نفسه وعن اليوم اآلخر، فينفون أمساء اهللا
....................................................................................  

 الدار البعث روحاين، وجعلوا ما يكون يف: وصفاته، كما ينفون حقائق اليوم اآلخر، ورمبا لبسوا فقالوا
  .اآلخرة من النعيم والعذاب من باب التخييل الذي ال حقيقة له

)١/١٣٤(  

  

وكثري من هؤالء جيعلون الشرائع من هذا الباب، فيجعلون ملا أمر اهللا به وما ى عنه تأويالت باطنة 
مان ختالف ما يعرفه املسلمون منها، كما يتأولون الصلوات اخلمس مبعرفة أسرارهم، وصيام رمضان بكت

أسرارهم، وحج البيت احلرام بالسفر إىل شيوخهم، وحنو ذلك من التأويالت اليت يعلم باالضطرار أا 
  ).١(كذب وافتراء على اهللا ورسله، وحتريف للكلم عن مواضعه، وإحلاد يف آيات اهللا وشرائعه

ة وال شرعاً، وليس عليها فهذه املعاين اليت يفسرون ا شرائع اهللا ال متت إىل املعىن احلقيقي بصلة ال لغ



  .أي دليل ال صحيح وال فاسد، بل هي من باب التحريف واإلحلاد الظاهر
وقد يقولون بأن الشرائع تلزم العامة دون اخلاصة، فإذا صار الرجل من كربائهم وحمققيهم أسقطوا عنه 

حسب -تلزم العامة التكاليف، فرفعوا عنه الواجبات، وأباحوا له احملظورات، ألن هذه التكاليف إمنا 
 ويقصدون م من هو خارج مذهبهم، وهذا يقولونه مصانعة، وإال فليس يف احلقيقة لديهم -زعمهم

  .شرائع يؤمنون ا
....................................................................................  

 بعض هذه املذاهب الباطنية ويتبعها، وقد يوجد يف بعض املنتسبني للتصوف والسلوك من يدخل يف
  .كالقول بأن للشرع معىن باطناً غري الظاهر، أو أن بعض الناس يصل إىل درجة تسقط عنه التكاليف

  :ويستفاد من هذا أن الباطنية نوعان
  .باطنية الرافضة وهم الذين يتظاهرون بالتشيع آلل البيت، وباطنية الصوفية

اطنه ختالف ما يفهمه املسلمون منها، وكل منهم يؤول النصوص حبسب فيشتركون بأن للنصوص معاين ب
  .ما يتفق مع الشعار الذي يتخذه

  .فباطنية الصوفية يظهرون شعار السلوك والعبادة، وباطنية الرافضة يظهرون شعار التشيع آلل البيت
، والذين ينطبق عليهم وصف أصحاب السلوك الذين ذكرهم الشيخ هم أصحاب وحدة الوجود

  .القائلني بأن وجود الرب عني وجود العبد
__________  

  .٣٥/١٣٣، ٢٨/٤٧٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٣٥(  

  

وهؤالء الباطنية املالحدة أمجع املسلمون على أم أكفر من اليهود والنصارى؛ ألن اليهود والنصارى 
جلملة، ويقرون باجلنة والنار والشرائع يف يؤمنون باهللا ومتيزه عن خلقه، كما يؤمنون باليوم اآلخر يف ا

  .أما هؤالء الباطنية فحقيقة مذهبهم الكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر. اجلملة
وما حيتج به أهل اإلميان واإلثبات على هؤالء املالحدة، حيتج به كل من كان من أهل اإلميان واإلثبات 

 فإذا أثبت هللا تعاىل الصفات، ونفى عنه ممثالة املخلوقات، كما على من يشرك هؤالء يف بعض إحلادهم،
 كان ذلك هو احلق الذي يوافق املنقول واملعقول، ويهدم أساس اإلحلاد -دلَّ على ذلك اآليات البينات 

  .والضالالت
  .إخل..." وما حيتج أهل اإلميان واإلثبات: "قوله

  .ميذكر الشيخ هنا موازنة بني الباطنية وأهل الكال



فأهل الكالم شاركوا الباطنية والفالسفة يف نفي ما نفوا من الصفات على اختالف طوائفهم كما 
  .شاركوا أهل السنة يف اإلميان باليوم اآلخر

فكل ما يرد به على الباطنية يف إحلادهم وحتريفهم يرد به على من شاركهم يف بعض إحلادهم وحتريفهم، 
صوص الشرع باطل وخمالف للمعقول واملنقول واللغة، يقال ملن حرف إن حتريفكم لن: فإذا قيل للباطنية

إن حتريفكم هلا ونفيكم حلقيقة معناها خمالف للمعقول واملنقول واللغة : معاين نصوص الصفات أو بعضها
وهكذا، وهلذا تسلط عليهم الفالسفة واحتجوا عليهم بتأويلهم لنصوص الصفات على ما تأولوه من 

  .شرائعنصوص املعاد وال
فمن أثبت هللا تعاىل الصفات، ونفى عنه مماثلة املخلوقات كما دلت على ذلك األدلة العقلية والنقلية، 

  .كان ذلك هو احلق املوافق للنقل والعقل، اهلادم ألساس اإلحلاد والضالل

)١/١٣٦(  

  

ل له، بل له املثل األعلى، واهللا سبحانه وتعاىل ال تضرب له األمثال اليت فيها مماثلة خللقه، فإن اهللا ال مث
فال جيوز أن يشترك هو واملخلوق يف قياس متثيل، وال يف قياس مشول تستوي أفراده، ولكن يستعمل يف 

حقه املثل األعلى، وهو أن كل ما اتصف به املخلوق من كمال فاخلالق أوىل به، وكل ما ترته عنه 
املخلوق مرتّهاً عن مماثلة املخلوق مع املوافقة يف املخلوق من نقص فاخلالق أوىل بالترتيه عنه، فإذا كان 

  .االسم، فاخلالق أوىل أن يرته عن مماثلة املخلوق وإن حصلت موافقة يف االسم
  .إخل..." واهللا سبحانه وتعاىل ال تضرب له األمثال: "قوله

دة يف الدنيا وذكر وبعد أن ذكر الشيخ املثل املضروب بأمساء نعيم اجلنة وموافقتها لبعض األمساء املشاه
مواقف الناس من ذلك، ختم احلديث عن ذلك بالتأكيد والتذكري بأن اهللا تعاىل ال تضرب له األمثال اليت 

فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا ((فيها مماثلة خللقه، كما قال تعاىل 
tbqçHs<÷èsٹّ§}: ((ىلوقال تعا] ٧٤: النحل"[؟s9 ريصالْب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم 

  ].١١: الشورى"[
فأما ضرب األمثال اليت تتضمن تعظيمه وتبني أنه تعاىل أوىل بالكمال، وأوىل بالترتيه عن النقص من خلقه 

 لَكُم من ما ملَكَت ر لَكُم مثَلًا من أَنفُِسكُم هلْںژz<u: ((فهذا وارد يف القرآن كما يف قوله تعاىل
  ].٢٨: الروم..."[™uqy#!أَيمانكُم من شركَاَء في ما رزقْناكُم فَأَنتم فيه ضن

فهذا من قياس األوىل ومضمونه أنه إذا كان اململوك منكم ال يكون شريكاً ملالكه، وال يرضى املالك أن 
  . تعاىل أوىل أال يكون أحد من خلقه وعبيده شريكاً لهيكون اململوك شريكاً له ومساوياً له، فاهللا

....................................................................................  



)١/١٣٧(  

  

فال جيوز أن يشترك اخلالق واملخلوق يف قياس متثيل يستوي فيه الفرع واألصل، وال يف قياس مشول 
  ).١(تستوي أفراده

س الشمول مصطلح منطقي معروف وهو الدليل املكون من مقدمتني فأكثر، واملقدمة هي القضية فقيا
  .اليت تكون جزء الدليل

وقياس التمثيل هو القياس املعروف عند األصوليني، وهو إحلاق فرع بأصل يف حكم لعلة جامعة بينهما؛ 
  .وحقيقة القياسني واحدة، إال أما خمتلفان يف األسلوب والصيغة

  :وتقريب هذا باملثال التايل
 إحلاق النبيذ باخلمر يف التحرمي جلامع اإلسكار، فالنبيذ فرع، -قياس التمثيل-فمثال القياس الفقهي 

  .واخلمر أصل، واحلكم التحرمي، والعلة اإلسكار
  :وهذا القياس ميكن أن يصاغ بصيغة قياس الشمول فيقال

  .النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام
فال جيوز استعمال قياس التمثيل وال الشمول يف حق اهللا تعاىل، فلوازم صفات املخلوق ال تلزم يف 

  .صفات اهللا تعاىل
الصفات ال تقوم إال جبسم : وأهل البدع يستعملون قياس الشمول يف حق الرب تعاىل ومن ذلك قوهلم

   صفات لكان-تعاىل-وكل جسم مركب، فلو كان هللا 
....................................................................................  

جسماً، مث لكان مركباً، فيلزم من ذلك التركيب والتشبيه، فينفون عن اهللا تعاىل الصفات بناء على أنه 
  .يلزم يف حق اخلالق ما يلزم يف حق املخلوق

ا يستعمل يف حقه قياس األوىل كما قال تعاىل فال جيوز أن يستعمل يف حق الرب تعاىل هذا القياس وإمن
!))ur لَىثَلُ الْأَعالْم ."  

  .واملثل األعلى هو الوصف األكمل، فله املثل األعلى يف الواقع ويف قلوب املؤمنني
  . فاخلالق أوىل به-ال نقص فيه-واملثل األعلى يتضمن قياس األوىل، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق 

م صفة كمال، واملخلوق يتصف بالعلم، فاخلالق أوىل باالتصاف بصفة الكمال هذه من فمثالً نقول العل
  .املخلوق، لئال يكون املخلوق أكمل من اخلالق

__________  
، خمتصر الصواعق ١٩/١٧، ٩/١١٩، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٧/٣٦٢درء التعارض ) ١(
١٢٠ -٢/١١٩.  



)١/١٣٨(  

  

 احتراز من بعض الكماالت اليت يوصف ا املخلوق وهي كمال -هال نقص في-وتقييد الكمال بكونه 
يف حقه، ولكنها تتضمن نقصاً، فاإلنسان الذي يولد له أكمل من العقيم، واإلنسان الذي يأكل الطعام 

أكمل من املريض الذي ال يأكل، ولكن هذا الكمال يستلزم نقصاً يف املخلوق، فالولد يستلزم التجزء يف 
الولد جزء من الوالد، كما أنه يستلزم النظري، فالولد نظري والده، ويستلزم احلاجة من اإلنسان، ألن 

كما أن األكل يستلزم احلاجة إىل الطعام، وكذلك كل ما ترته عنه . وجه كحاجته إليه يف معونته مثالً
  .املخلوق من صفات النقص فاخلالق أوىل بأن يرته عنه

....................................................................................  
فإذا كان املخلوق مرتهاً عن مماثلة املخلوق مع املوافقة يف االسم كما سبق يف ذكر املثل مبوجودات 

 أوىل أال مياثل خلقه، وإن حصلت موافقة يف -سبحانه وتعاىل-اآلخرة مع موجودات الدنيا فاخلالق 
  .اك يف املعىن العام الكلي املشترك الذي هو مسمى االسم عند اإلطالقاالسم، املتضمنة لالشتر

 وهو الروح اليت فينا، فإا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد -وهكذا القول يف املثل الثاين 
أخربت النصوص أا تعرج وتصعد من مساء إىل مساء، وأا تقبض من البدن، وتسلّ منه كما تسل 

  .عجنيالشعرة من ال
  :والناس مضطربون فيها

إا النفس : فمنهم طوائف من أهل الكالم جيعلوا جزءاً من البدن، أو صفة من صفاته، كقول بعضهم
  .إا احلياة، أو املزاج، أو نفس البدن: أو الريح اليت تتردد يف البدن، وقول بعضهم

)١/١٣٩(  

  

واجب الوجود عندهم، وهي أمور ال يتصف ا ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفوا مبا يصفون به 
ال هي داخل البدن وال خارجه، وال مباينة له وال مداخلة له، وال متحركة : إال ممتنع الوجود، فيقولون

إا ال تدرك األمور املعينة، : وقد يقولون. وال ساكنة، وال تصعد وال بط، وال هي جسم وال عرض
إا ال داخل العامل وال : وقد يقولون.  وإمنا تدرك األمور الكلية املطلقةواحلقائق املوجودة يف اخلارج،

ليست داخلة يف أجسام العامل وال خارجه عنها، مع : ورمبا قالوا. خارجه، وال مباينة له وال مداخلة
تفسريهم للجسم مبا ال يقبل اإلشارة احلسية، فيصفوا بأا ال ميكن اإلشارة إليها وحنو ذلك من 

  .صفات السلبية اليت تلحقها باملعدوم واملمتنعال
  .إخل..." وهكذا القول يف املثل الثاين: "قوله



يذكر الشيخ هنا املثل الثاين املضروب يف الرد على نفاة الصفات فيمثل بالروح اليت فينا واليت جعلها اهللا 
  قواماً ألبداننا، فاإلنسان مكون من روح وبدن، وال

....................................................................................  
قيمة للبدن بال روح، أما الروح فهي كائن موجود قائم بنفسه، فال تفتقر يف وجودها إىل البدن بدليل 

وهذه الروح جاء وصفها بصفات ثبوتية . أا تنفصل من البدن ويكون هلا شأن بعد فراقها البدن
أخربت النصوص أا تعرج وتصعد من مساء إىل مساء، وأا تقبض من البدن، وتسل منه وسلبية، فقد 

  .كما تسل الشعرة من العجني
فهذه الروح اليت فينا رغم قرا واتصاهلا بنا، فالناس خمتلفون فيها ومضطربون يف شأا اضطراباً عظيماً 

  :اتويلخص الشيخ مواقفهم يف ثالثة اجتاه) ١(يصل إىل التناقض
طوائف من أهل الكالم جعلوا الروح من جنس األجسام املشاهدة وعربوا عن ذلك بعبارات : األول

  :خمتلفة منها
  . صفة من صفات البدن أي عرض-٣… جزء من البدن -٢… البدن -١
  . النفَس أي ما حيصل بعملية التنفس من تردد اهلواء يف البدن-٤

__________  
  .٢٣٧ألة التاسعة عشرة ص املس: الروح البن القيم) ١(

)١/١٤٠(  

  

  . املزاج أي جمموع الطبائع يف ذات اإلنسان-٥
وكل هذه العبارات اليت ذكرها أهل الكالم يف الروح باطلة، ال تعرب عن حقيقتها وهي خمالفة ملا جاء يف 
 النصوص من صفاا، فالروح ليست هي البدن وليست جزءاً منه كالكبد والطحال، وليست صفة من
صفاته كالطول والبياض، وليست هي النفس الداخل إىل البدن واخلارج منه، وليست هي املزاج، بل 

  هي شيء آخر جاء وصفه يف النصوص الشرعية، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وكما
....................................................................................  

  .لك إن شاء اهللايأيت شيء من ذ
قول طوائف من الفالسفة وهو قول مناقض لقول أهل الكالم فقد وصفوا الروح بضد ما توصف : الثاين

به األجسام املشاهدة، فوصفوها مبا يصفون به واجب الوجود من الصفات السلبية بل بسلب النقيضني، 
  .مما ال يتصف به إال املعدوم واملمتنع

 داخل البدن وال خارجه، وال مباينة له، وال مداخلة له، وال متحركة وال ال: فيقولون يف الروح إا



إا ال داخل العامل وال خارجه، وال : ساكنة وال تصعد وال بط، وال هي جسم وال عرض، وقد يقولون
مباينة له وال مداخلة، وحنو ذلك من العبارات اليت جند أن بعضها مقارب لبعض يف املعىن، وأكثرها دالة 

  .على سلب النقيضني، مما ال يوصف به إال املعدوم املمتنع
إن الروح ال تدرك األمور املعينة، واحلقائق املوجودة يف اخلارج، أي أا ال تدرك شيئاً من : وقد يقولون

املوجودات املشاهدة، وإمنا تدرك األمور الكلية املطلقة أي املعاين الكلية اليت ال توجد إال يف الذهن 
  . املفهوم من كلمة إنسان أو حيوان أو وجود وحنو ذلك من املعاين الكلية املشتركةكاملعىن

  .ويالحظ أن هذا القول هو يف املعىن نفس قوهلم يف أن اهللا تعاىل يعلم الكليات دون اجلزئيات
  .وهذا املعىن باطل فإن الروح حقيقة قائمة بنفسها وهلا إدراك

ة إنكار الروح وإن زعموا أم يقرون ا، ألم وصفوها مبا ميتنع وذا يتبني أن حقيقة مذهب الفالسف
  .وجوده

)١/١٤١(  

  

....................................................................................  
من األقوال يف الروح القول احلق وهو أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها، موصوفة : الثالث
 مثل أا تذهب وجتيء، وتصعد وبط، وتقبض وترسل، وتنعم وتعذب، وهي عاملة، وقادرة، بصفات

  .ومسيعة، وبصرية وغري ذلك مما جاء من صفاا يف النصوص
  ).١(وهي مع ذلك مغايرة يف حقيقتها لألجسام املشهودة

  .إثبات مثل هذا ممتنع يف ضرورة العقل: وإذا قيل هلم
  .يل أن الكليات موجودة وهي غري مشار إليهابل هذا ممكن، بدل: قالوا

وقد غفلوا عن كون الكليات ال توجد كلية إال يف األذهان ال يف األعيان، فيعتمدون فيما يقولونه يف 
  .املبدأ واملعاد على مثل هذا اخليال الذي ال خيفى فساده على غالب اجلهال

  .إخل..." إثبات مثل هذا ممتنع: وإذا قيل هلم: "قوله
إن وصفكم الروح ذه الصفات ممتنع، فليس هناك موجود موصوف : إذا قيل هلؤالء الفالسفة: ينيع

  .بسلب النقيضني
  .إن هذا ليس مبمتنع بدليل أن الكليات موجودة وهي غري مشار إليها: قالوا

 اخلارج والرد عليهم أن الكليات أي املعاين الكلية ال توجد كلية إال يف الذهن، وال ميكن أن توجد يف
  .إال ممثلة يف األجزاء واألفراد واألعيان

وهؤالء الفالسفة إمنا يعتمدون فيما يقولونه يف املبدأ واملعاد على مثل هذه اخلياالت واألقوال املتناقضة 



  .اليت ال خيفى فسادها على غالب اجلهال فضالً عن العقالء والعلماء
اليت تسمى بالنفس الناطقة عند -لك أن الروح واضطراب النفاة واملثبتة يف الروح كثري، وسبب ذ

 ليست هي من جنس هذا البدن، وال من جنس العناصر واملولدات منها، بل هي من جنس -الفالسفة
آخر خمالف هلذه األجناس، فصار هؤالء ال يعرفوا إال بالسلوب اليت توجب خمالفتها لألجسام 

  .ملشهودة، وكال القولني خطأاملشهودة، وأولئك جيعلوا من جنس األجسام ا
  .إخل..." واضطراب النفاة واملثبتة: "قوله

__________  
  .٢٣١-٤/٢١٦، ١١٦-٥/١١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٤٢(  

  

يبني الشيخ هنا سبب كثرة اضطراب الناس يف الروح من املثبتني والنفاة، ويدخل يف املثبتني أهل الكالم، 
سفة الذين يسمون الروح بالنفس الناطقة، فيذكر أن سبب ذلك االضطراب أن وأما النفاة فهم الفال

 وال من -يعين األصول اليت تتكون منها األشياء-الروح ليست من جنس البدن وال من جنس العناصر 
جنس املولدات الناشئة عن العناصر، بل هي من جنس آخر خمالف هلذه األجناس، ولذلك اضطرب فيها 

  .نهج الرسلاملنحرفون عن م
فمنهم من ال يعرفها إال بالسلوب وهم الفالسفة، ومنهم من جيعلها من جنس األجسام املشاهدة كما هو 

  .مذهب طوائف من أهل الكالم
قول من جيعل الروح من جنس األجسام املشاهدة، وقول من ال يصفها إال : وكال القولني خطأ، أي

  .بالسلوب املستلزمة المتناع وجودها
 القول عليها بأا جسم، أو ليست جبسم، حيتاج إىل تفصيل، فإن لفظ اجلسم للناس فيه أقوال وإطالق

  .متعددة اصطالحية غري معناه اللغوي
: وذا االعتبار فالروح ليست جسماً وهلذا يقولون. اجلسم هو اجلسد والبدن: فإن أهل اللغة يقولون

تهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لقَولهِم  رأَيur)خsŒ#: ((الروح واجلسم، كما قال تعاىل
  ].٢٤٧: البقرة"[ بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ y-ur#ٹçny¼: ((وقال تعاىل] ٤: املنافقون"[

هو القائم بنفسه، ومنهم من : اجلسم هو املوجود، ومنهم من يقول: وأما أهل الكالم، فمنهم من يقول
  .هو املركب من اجلواهر املنفردة: وليق

  .إنه مشار إليه إشارة حسية: وكل هؤالء يقولون. هو املركب من املادة والصورة: ومنهم من يقول
  .إنه هنا أو هناك: ليس مبركب ال من هذا وال من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال: ومنهم من يقول



)١/١٤٣(  

  

إن الروح إذا خرج تبعه : ×كما قال النيب -إليه ويتبعه بصر امليت فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار 
  . كانت الروح جسماً ذا االصطالح-، وأا تقبض ويعرج ا إىل السماء)١(البصر
  .إخل..." وإطالق القول عليها بأا جسم: "قوله

ا جسم أو ليست هل الروح جسم أم ليست جبسم؟ ويبني أن إطالق القول بأ: يذكر الشيخ هنا مسألة
  جبسم ال يصح؛ ألن اجلسم له معىن يف اللغة كما أن له

....................................................................................  
معاين اصطالحية متعددة غري معناه اللغوي، وهلذا تعني االستفصال عن معناه املراد إطالقه على الروح 

  .صحته أو فسادهحىت يعلم مدى 
 رأَيتهم تعجِبك أَجسامهمur )خsŒ#: ((فاجلسم يف اللغة هو اجلسد والبدن كما قال تعاىل

: البقرة"[ur#$fّ٩،ةOَ بسطَةً في الْعلْمِ ةy-ur#ٹçny¼((وقال تعاىل ] ٤: املنافقون"[
:  بل بينهما فرق وهلذا يقال، وذا االعتبار وهذا املعىن ال يصح إطالق اجلسم على الروح]٢٤٧

  .الروح واجلسم
  ):٢(وأما اجلسم يف اصطالح أهل الكالم فله عدة معان منها

  . ما يقبل اإلشارة إليه-٣ القائم بنفسه -٢ املوجود -١
  .وهذه املعاين الثالثة تصدق على الروح ويصح إطالقها عليها

 هو -عندهم-جزاء الصغرية، واجلوهر الفرد  املركب من اجلواهر املنفردة، واجلواهر املفردة هي األ-٤
  :اجلزء الذي ال يتجزأ، وهذا القول باطل وال يصح إطالقه على الروح ملا يلي

 لعدم التسليم بقضية اجلوهر الفرد الذي يفسرونه بأنه اجلزء الذي ال يتجزأ، فإن اجلسم إذا قسمته -أ
حيل إىل شيء آخر، فال يبقى فيه شيء مما يسمونه أقساماً فإنه ال يزال يف هذه القسمة حىت ينعدم أو يست

  .اجلوهر الفرد
__________  

  ".إن الروح إذا قبض تبعه البصر" بلفظ ٩٢٠كتاب اجلنائز برقم ) ٢/٦٣٤(أخرجه مسلم ) ١(
، درء ٥٣١-٢/٥٣٠، ١/٢٦٤، منهاج السنة ١٧/٣١٧، ٥/٤٣٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

  .١/١١٩التعارض 

)١/١٤٤(  

  



أنه على فرض التسليم بصحة القول يف اجلوهر الفرد، وتركيب األجسام منها، فإنه ال يصح  -ب
  .إطالقه على الروح وعامل الغيب مثل املالئكة واجلن

....................................................................................  
لصورة، واهليوىل هي مادة الشيء وأصله الذي يركب منه،  املركب من املادة والصورة أو اهليوىل وا-٥

وهذا املعىن ال يصح إطالقه على الروح، فاهللا أعلم حباهلا وهي من علم الغيب وال جيوز التكلم به إال 
  .بدليل

  :تنبيهات
جسم خفيف، نوراين، علوي، ينفذ يف جوهر األعضاء ويسري : تعريف ابن القيم للروح بأا: األول

يان املاء يف الورد، والدهن يف الزيتون، والنار يف الفحم، وهي مغايرة يف ماهيتها لألجسام فيها سر
  :هذا التعريف عليه مناقشات منها) ١.." (املشهودة

جسم، هذا عليه مناقشة ملا عرفنا أن اجلسم يطلق على معان، منها ما يصدق على الروح، :  قوله إا-١
  .ومنها ما ال يصدق على الروح

  .جسم خفيف، هذا من التكلم يف الغيب:  قوله إا-٢
  .هذا يصدق على روح املؤمن، أما الروح اخلبيثة فهي مظلمة سافلة: نوراين علوي:  قوله-٣

: ملاذا اخلوض يف معاين الروح وأقوال أهل البدع فيها واهللا تعاىل يقول: لقائل أن يقول: الثاين
واجلواب عن هذا ] ٨٥: اإلسراء"['n1uخ'لروح من أَمرِ  عنِ الروحِ قُلِ اtRqè=t"َ،o"urپڑ((

  :من وجهني
ملك آخر : فقيل املراد ا جربيل، وقيل: أن الروح يف اآلية اختلف يف املراد ا على أقوال: األول

  املراد ا: بل املراد ا الوحي، وقيل: عظيم، وقيل
....................................................................................  

  .الروح اليت تقوم عليها احلياة وهي الروح اليت فينا فاآلية حمتملة، وإذا وقع االحتمال بطل االستدالل
__________  

  .٢٤٢الروح ص ) ١(

)١/١٤٥(  

  

جابة من سأل وإذا كان الراجح يف معىن الروح يف اآلية أا اليت ا احلياة، فليس يف اآلية ي عن إ
أي من مجلة ما أمر اهللا به أي األمر الكوين، " 'n1uخ'الروح من أَمرِ % è@ب((عنها،ومعىن قوله 

  .وكل خملوق فهو كائن بأمر اهللا الكوين



  :أن للكالم يف الروح فائدتني: الثاين
  .معرفة احلق من الباطل يف هذه املسألة والرد على األقوال الفاسدة فيها: إحدامها
معرفة ما جاء يف النصوص عن الروح من صفات، فنعلم أن الروح حمدثة وليست قدمية لقوله : الثانية
  .فكل ما سوى اهللا خملوق"" xنس&اللَّه خالق كُلِّ ((تعاىل 

وإذا قيل هل الروح متوت؟ فيقال إن أريد باملوت مفارقة البدن فنعم ذا االعتبار، وإن أريد باملوت 
  .ا الوجود وذهاب حياا بعد فراقها البدن فالروح ال متوت ذا املعىنعدمها من هذ

يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم $# !ه: ((وجند يف النصوص أن الروح تقبض وترسل كما قال تعاىل
  ].٤٢: الزمر"[K|،oB‡'الْأُخرى إِلَى أَجلٍ تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ 

كما جند يف النصوص أن الروح بط وتصعد، وتنعم وتعذب، وغري ذلك من الصفات الواردة يف 
  .النصوص الشرعية للروح

واملقصود، أن الروح إذا كانت موجودة حية، عاملة قادرة، مسيعة بصرية، تصعد وترتل، وتذهب وجتيء، 
ات، والعقول قاصرة عن تكييفها وحتديدها، ألم مل يشاهدوا هلا نظرياً، والشيء إمنا وحنو ذلك من الصف

تدرك حقيقته إما مبشاهدته أو مبشاهدة نظريه، فإذا كانت الروح متصفة ذه الصفات مع عدم مماثلتها 
ائه وصفاته، وأهل ملا يشاهد من املخلوقات، فاخلالق أوىل مبباينته ملخلوقاته مع اتصافه مبا يستحقه من أمس

  .العقول هم أعجز عن أن حيدوه أو يكيفوه منهم عن أن حيدوا الروح أو يكيفوها

)١/١٤٦(  

  

فإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطالً هلا، ومن مثلها مبا يشاهده من املخلوقات جاهالً ممثالً هلا 
 فاخلالق سبحانه وتعاىل - من الصفاتبغري شكلها، وهي مع ذلك ثابتة حبقيقة اإلثبات، مستحقة ملا هلا

أوىل أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطالً، ومن قاسه خبلقه جاهالً به ممثالً، وهو سبحانه ثابت حبقيقة 
  .اإلثبات، مستحق ملا له من األمساء والصفات

  .إخل..." واملقصود أن الروح إذا كانت موجودة: "قوله
لروح واضطرام فيها وذكر سبب اضطرام، وحكم إطالق بعد أن عرض الشيخ أقوال الناس يف ا

اسم اجلسم على الروح نفياً أو إثباتاً، بعد هذا االستطراد الذي البد منه يصل إىل املقصود الذي به 
  .إيضاح وجه االستشهاد باملثل الثاين الذي هو الروح

ومسيعة، وبصرية، وتصعد وترتل، أن الروح املوصوفة بأا موجودة، وحية وعاملة وقادرة، : وبيان ذلك
وتذهب وجتيء، وحنو ذلك من الصفات، إذا كانت العقول قاصرة وعاجزة عن تكييفها وحتديديها، 

  والسبب يف ذلك عدم



....................................................................................  
يقته إما مبشاهدته، أو مبشاهدة نظريه، وإذا كانت تلك الروح مشاهدم هلا نظرياً، والشيء إمنا تدرك حق

املوصوفة بتلك الصفات مباينة ملا هو مشاهد من األجسام املخلوقة، وليست مماثلة هلا والعقول عاجزة 
عن تكييفها وإدراك حقيقتها، فاخلالق سبحانه وتعاىل، أوىل مبباينته ملخلوقاته مع اتصافه مبا يستحقه من 

صفاته، من مباينة الروح ملا سواها من املخلوقات، وأهل العقول أعجز عن أن حيدوه أو يكيفوه أمسائه و
  .وهذا من باب قياس األوىل. منهم عن أن حيدوا الروح أو يكيفوها

وهذا املثل ميكن أن يرد به على أهل التكييف، وأهل التعطيل، فريد به على أهل التكييف القائلني بتماثل 
  .املخلوق لتوافقها يف االسمصفات اخلالق و

ويرد به على أهل التعطيل النافني لصفات اهللا تعاىل حبجة أن إثبات صفات اهللا تعاىل املوافقة يف االسم 
  .لصفات خلقه يلزم منه التمثيل

)١/١٤٧(  

  

فريد على اجلميع بأن هذه الروح املوصوفة مبا توصف به األجسام املشاهدة من الوجود، والقبض، 
ال، والصعود، والنعيم، والعذاب وغري ذلك، هذه الروح موصوفة ذه الصفات حقيقة وهي واإلرس

  .مباينة ملا سواها من املخلوقات، وال يلزم من وصفها مبا توصف به األجسام املشاهدة أن تكون مماثلة هلا
لقه مبا يستحقه وإذا كانت هذه املباينة حاصلة بني املخلوق املوصوف واملخلوق فاخلالق أعظم مباينة خل

  .من الصفات من مباينة املخلوق للمخلوق
وإذا كانت العقول عاجزة عن إدراك حقيقة هذه الروح وتكييفها، فهي أعجز عن درك حقيقة الباري 

  .تعاىل وتكييفه
...................................................................................................

..............  
وإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطالً هلا، وهذا يصدق على الفالسفة، ومن مثّلها مبا يشاهده 
من املخلوقات جاهالً ممثالً هلا بغري شكلها، وهذا يصدق على أهل الكالم، وهي مع ذلك ثابتة حبقيقة 

فاخلالق سبحانه . يها من احلقيقة شيئاًاإلثبات، مستحقة ملا هلا من الصفات؛ فال يغري غلط الغالطني ف
وتعاىل أوىل أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطالً، ومن قاسه خبلقه جاهالً به ممثالً، وهو سبحانه ثابت 
حبقيقة اإلثبات، مستحق ملا له من األمساء والصفات، فال يغري مذهب أهل التعطيل، وال مذهب أهل 

  .بات والترتيه شيئاًالتمثيل مما جيب هللا تعاىل من اإلث
  فصل



  :وأما اخلامتة اجلامعة ففيها قواعد نافعة
  القاعدة األوىل

فاإلثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، . أن اهللا سبحانه موصوف باإلثبات والنفي
  ].٢٥٥: البقرة"[PِqtR× تأْخذُه سنةٌ ولَا wں: ((وأنه مسيع بصري، وحنو ذلك، والنفي كقوله

  .إخل..." أن اهللا سبحانه موصوف باإلثبات والنفي: القاعدة األوىل"قوله 
  .هذه القاعدة شرعية وعقلية

)١/١٤٨(  

  

: فهي شرعية لداللة النصوص عليها، كما يف سورة اإلخالص، ففيها إثبات ونفي، فاإلثبات يف قوله تعاىل
((ِ@è % دأَح اللَّه وه)ك) ١ اللَّه‰yJ¢نفي يف قوله تعاىلوال" $#٩ء :((ِNs9 ولَدي لَمو دلي 
  ".&ymr‰٧ولَم يكُن لَه كُفُوا ) ٣(

 السميعuqèdur : ((فهذا نفي وقوله] ١١: الشورى"[ كَمثْله شيٌء s9ٹّ§}: ((وكذلك قوله تعاىل
 ريصوإثباتاً وكما يف آية إثبات، فتجد يف النص الواحد واآلية الواحدة نفياً ] ١١: الشورى"[الْب

  .الكرسي ففيها إثبات ونفي
   يضلُّ ربي ولَاw: ((وقوله تعاىل

tƒ]"نفي، وهكذا] ٥٢: طه.  
فمنهج الرسل يف صفات اهللا تعاىل مشتمل على النفي واإلثبات، النفي امل لصفات النقص والعيب، 

  .واإلثبات املفصل لصفات الكمال
....................................................................................  

وهذه القاعدة عقلية؛ ألن املدح والكمال إمنا يكون بإثبات احملامد، ونفي النقائص، ويف هذا رد على 
  .املعطلة الذين ال يصفون اهللا إال بالسلوب، دون إثبات لصفات الكمال

 يصفون اهللا بصفات النقص، وفيها رد على املمثلة الذين كما أن يف هذا رداً على اليهود، وعلى الذين
  .يصفون اهللا مبثل صفات خلقه، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

  .أي إثبات صفات الكمال" إن اهللا سبحانه موصوف باإلثبات"وقول املؤلف 
  .أي نفي النقائص والعيوب" والنفي"وقوله 

كمال، إال إذا تضمن إثباتاً، وإال فمجرد النفي ليس فيه وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح وال 
مدح وال كمال، ألن النفي احملض عدم حمض، والعدم احملض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل 

وألن النفي احملض يوصف به املعدوم واملمتنع، . ليس بشيء، فضالً عن أن يكون مدحاً أو كماالً



  . وال كمالواملعدوم واملمتنع ال يوصف مبدح
  .اخل..." وينبغي أن يعلم أن النفي"قوله 

  .النفي ال يكون مدحاً إال إذا تضمن إثبات كمال
  .نفي حمض، ونفي غري حمض: فالنفي نوعان

)١/١٤٩(  

  

فالنفي احملض ليس مبدح ألنه عدم حمض، والعدم احملض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء فضالً 
  .عن أن يكون مدحاً أو كماالً

  .وأما النفي غري احملض فهو املتضمن إلثبات الكمال
ووجه ضالل املعطلة الذين يصفون اهللا بالنفي احملض أو بالسلوب، أم اقتصروا على وصف اهللا تعاىل 

بصفات السلب فقط، ومل يثبتوا له صفات الكمال، ومعلوم أن السلب احملض ليس بشيء؛ وهلذا يوصف 
  .وم واملمتنع ال يوصف مبدح وال كمالبه املعدوم واملمتنع، واملعد

لَا إِلَه إِلَّا هو $# !ه: ((فلهذا كان عامة ما وصف اهللا به نفسه من النفي متضمناً إلثبات مدح كقوله
 مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومالْقَي يا : ((إىل قوله" الْحمفْظُهح هئُودلَا ي٢٥٥: البقرة"[و.[  

  .سنة والنوم يتضمن كمال احلياة والقيام، فهو مبني لكمال أنه احلي القيومفنفي ال
أي ال يكرثه وال يثقله، وذلك مستلزم لكمال " mدےàّفgكuK$ يئُودهwur ں: ((وكذلك قوله
خبالف املخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص يف . قدرته ومتامها
  .ب يف قوتهقدرته، وعي

 يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا wں: ((وكذلك قوله تعاىل
فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة يف السموات ] ٣: سبأ"[٧oBخûü&أَكْبر إِلَّا في كتابٍ 

  .واألرض
 خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا منô‰s)s9ur  ((:وكذلك قوله تعاىل

٥<qَاية ] ٣٨: ق"[٩-ناللغوب الذي هو التعب واإلعياء دل على كمال القدرة، و فإن نفي مس
  .خبالف املخلوق الذي يلحقه من النصب والكالل ما يلحقه. القوة
  .اخل..."فلهذا كان عامة ما وصف اهللا به نفسه"قوله 

جيب أن يعلم أن كل ما وصف اهللا به نفسه من النفي متضمن إلثبات كمال ضده، وليس يف شيء مما 
  .وصف اهللا به نفسه نفي حمض

)١/١٥٠(  



  

" PِqtR×أْخذُه سنةٌ ولَا لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لَا ت$# !ه: ((ومن ذلك قوله تعاىل يف آية الكرسي
 وهو أخو املوت -معروف-فنفى سبحانه وتعاىل عن نفسه السنة والنوم، والسنة بداية النوم، والنوم 

  ).وهو دونه(
....................................................................................  

  .لقيومية، فحياته ال يعتريها نقص، وقيوميته كذلكونفي السنة والنوم يتضمن كمال احلياة وا
 علَى الْحي الَّذي لَا ٢uqs?ur@ِ))فاهللا تعاىل نزه نفسه عن السنة والنوم واملوت، كما قال تعاىل 

  .ويف ذلك تأكيد لكمال حياته] ٥٨: الفرقان"[JtƒكNqك
ال به، وهو ال يغفل كما قال تعاىل واهللا تعاىل قائم بنفسه وعلى كل نفس مبا كسبت، فال قيام للوجود إ

))ô‰s)s9ur عبس قَكُما فَولَقْنخ t، ح!#tچs ِلْقنِ الْخا عا كُنمغ وtû،ےد#خ"xî] "املؤمنون :
١٧.[  

وهو سبحانه ال يؤوده حفظهما، أي ال يكرثه حفظ العامل العلوي والعامل السفلي، فال يلحقه بسببه مشقة 
  .وال ثقل

كمال قوته، وأا ال يعتريها ضعف وال مشقة كما يعتري قوة املخلوق وقوله تعاىل وهذا يدل على 
))ô‰s)s9ur نا منسا ممامٍ وأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاوما السلَقْن٥ خ<qَق"[٩-ن :
يف ستة أيام واستراح بعد ذلك، إن اهللا خلق السماوات واألرض : هذه اآلية نزلت ملا قال اليهود] ٣٨

-qَ>٥ مسنا منtBur $((أي أنه حلقه التعب واإلعياء فاستراح، فرد اهللا تعاىل عليهم ذلك بقوله 
مما يؤكد أنه سبحانه مل يلحقه أي " من"نكرة واقعة يف سياق النفي املتصل بـ " لغوب"وكلمة " ٩

عن اهللا مطلقاً، يدل على كمال قدرته، واية لغوب، واللغوب هو النقص يف اجلهد، ونفي اللغوب 
: قوته، وكيف يلحقه لغوب وهو الذي إذا أراد شيئاً فإمنا يقول له كن فيكون، كما قال تعاىل

))$yJ¯ Rم) خ كُن قُولَ لَهأَنْ ن اهندٍء إِذَا أَريشا للُنقَوbq٣نu  
sù]"النحل:  

)١/١٥١(  

  

....................................................................................  
ولو شاء اهللا تعاىل خللق السماوات واألرض وما بينهما يف حلظة، ولكن له حكمة يف ذلك، خلقها ] ٤٠

  .قيل إا كأيامنا، وقيل إا أيام طويلة أي كل يوم ألف سنة: يف ستة أيام
األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس (آن أا كأيامنا ومها قوالن للمفسرين، واألقرب لظاهر القر



  .- صلى اهللا عليه وسلم -كما جاء بيان ذلك وتفصيله عن النيب ) واجلمعة
فنفي اللغوب متضمن إلثبات كمال القدرة واية القوة، خبالف قدرة املخلوق فإا حمدودة ويعتريها 

وهكذا يف مجيع أنواع النفي عن اهللا تعاىل، فهو متضمن ضعف، وإعياء، وملل، وحاجة إىل الراحة، 
فنفي ] ٤٠: النساء"[اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة ) خb¨: ((إلثبات كمال الضد، وانظر مثالً قوله تعاىل

  .الظلم عن اهللا تعاىل يدل على كمال العدل، ولو مل يتضمن ذلك مل يكن مدحاً
  :وقد قال الشاعر يذم عشريته

  قبيلة ال يغدرون بذمة وال يظلمون الناس حبة خردل
  .فتركهم للظلم من ضعفهم وعجزهم وليس لعدهلم

واهللا سبحانه وتعاىل نزه نفسه عن الظلم وهو قادر عليه لكنه ال يفعله لكمال عدله، وليس لعجزه وال 
  .المتناعه عليه
 نفى اإلدراك الذي هو اإلحاطة، ، إمنا]١٠٣: األنعام"[{$#F/ِء|" تدرِكُه مچw: ((وكذلك قوله

ومل ينف جمرد الرؤية، ألن املعدوم ال يرى، وليس يف كونه ال يرى مدح، إذ لو . كما قاله أكثر العلماء
كان كذلك لكان املعدوم ممدوحاً، وإمنا املدح يف كونه ال يحاط به وإن رئي، كما أنه ال حياط به وإن 

  .علماً، فكذلك إذا رئي ال حياط به رؤيةعلم، فكما أنه إذا علم ال حياط به 
فكان يف نفي اإلدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال، وكان ذلك دليالً على إثبات 
الرؤية ال على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم اإلحاطة، وهذا هو احلق الذي اتفق عليه 

  .سلف األمة وأئمتها
  .إخل"...."  تدركه األبصارال"وكذلك قوله "قوله 

)١/١٥٢(  

  

  .دلت اآلية على نفي إدراك األبصار هللا تعاىل
  :وقد اختلف املفسرون يف اآلية على قولني

  :وهذا حيمل على أحد أمرين. أن نفي اإلدراك يعين نفي الرؤية باألبصار: القول األول
  . نفي رؤية اهللا تعاىل باألبصار يف الدنيا-١
  .ار هللا تعاىل بأبصارهم يف اآلخرة نفي رؤية الكف-٢

وعلى هذا ال متعلق للمعتزلة ذا التفسري، وال يصح تفسريهم لآلية بأا نفي لرؤية اهللا تعاىل باألبصار 
  .مطلقاً

وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، أن اإلدراك يف اللغة العربية أخص من مطلق : القول الثاين



 ال تقول أدركت، ألن اإلدراك يتضمن اإلحاطة، فاهللا تعاىل يرى ولكنه ال الرؤية، فقد تقول رأيت ولكن
  ال حياط به لكمال: يدرك، أي

....................................................................................  
 يرى مطلقاً فال مدح فيه أما القول بأنه ال. عظمته، كما أنه يعلم ولكن ال حياط به علماً، وهذا هو املدح

  ).١(ألن املعدوم ال يرى كذلك
وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي ال يستلزم ثبوتاً هو مما مل يصف اهللا به نفسه، فالذين ال يصفونه إال 

  .بالسلوب مل يثبتوا يف احلقيقة إهلاً حمموداً، بل وال موجوداً
كلم، أو ال يرى، أو ليس فوق العامل، أو مل إنه ال يت: وكذلك من شاركهم يف بعض ذلك كالذين قالوا

ليس بداخل العامل وال خارجه، وال مباين للعامل وال حمايث له؛ إذ هذه : يستو على العرش، ويقولون
الصفات ميكن أن يوصف ا املعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت، وهلذا قال حممود ابن 

  ا بني هذا الرب الذي تثبته وبني املعدوم؟ميز لن: سبكتكني ملن ادعى ذلك يف اخلالق
  .اخل..." وإذا تأملت ذلك وجدت"قوله 

__________  
 فمن عقائد السلف، تأويل خمتلف احلديث ص ٥٩الرد على الزنادقة واجلهمية ولإلمام أمحد ص ) ١(

، حادي األرواح ١٧/١١١، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٢٨٩-١/٢٨٨، منهاج السنة ١٤٦، ١٣٩
  .٢٠٩-٢٠٧ص 

)١/١٥٣(  

  

 مل يثبتوا إهلاً -وهم الفالسفة والباطنية-الذين ال يصفون اهللا تعاىل إال بالسلوب أي بالصفات السلبية 
يستحق احلمد والثناء؛ ألن السلوب احملضة ال مدح فيها، ألنه ليس يف السلب ارد إثبات : حمموداً، أي

  .سلب مجيع الصفات يستلزم نفي الذاتشيء من صفات الكمال، بل مل يثبتوا موجوداً؛ ألن 
ومثل . إخل... إن اهللا تعاىل ال يرى وال يتكلم: هذا الكالم ينطبق على املعتزلة ألم هم الذين يقولون

وقد استشهد الشيخ بقول اإلمام العادل حممد بن سبكتكني ملن . ذلك يوصف به اجلماد أو الناقص
لم وليس فوق العرش وكل ما وصفه به من صفات سلبية، قال ادعى ذلك يف اخلالق أنه ال يرى وال يتك

ميز لنا بني هذا الرب الذي تثبته وبني املعدوم، وهذا إلزام مفحم للمعطل؛ ألن السلب احملض وصف : له
  .للعدم، وليس فيه إثبات ملوجود

 تشبيه وكذلك كونه ال يتكلم، أو ال يرتل، ليس يف ذلك صفة مدح وال كمال، بل هذه الصفات فيها
له باملنقوصات أو املعدومات، فهذه الصفات منها ما ال يتصف به إال املعدوم، ومنها ال يتصف به إال 



  .اجلماد والناقص
ال هو قائم بنفسه وال بغريه، وال قدمي : ال هو مباين للعامل وال مداخل للعامل، فهو مبرتلة من قال: فمن قال

  .رن لهوال حمدث، وال متقدم على العامل وال مقا
  .اخل..." وكذلك كونه ال يتكلم"قوله 

الصفات السلبية منها ما ال يوصف به إال اجلماد والناقص، والناقص كاإلنسان العاجز كنفي الكالم 
ال داخل العامل وال خارجه، وهذا القول : والسمع والبصر، ومنها ما ال يوصف به إال املعدوم مثل قوهلم

 ويقصد الشيخ بذلك املوازنة بينهم وبني الباطنية، فمن قال من املعتزلة ينطبق على املعتزلة واألشاعرة،
إنه ليس بقدمي وال حمدث، وال قائم : إن اهللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه، مبرتلة من قال: واألشاعرة

  .بنفسه وال قائم بغريه، وهم الباطنية
  .لزمه أن يكون ميتاً، أصم، أعمى، أبكمإنه ليس حبي، وال مسيع، وال بصري، وال متكلم، : ومن قال

  .اخل..." إنه ليس حبي: ومن قال"قوله 

)١/١٥٤(  

  

  .هذا القائل إما أن يريد نفي األمساء والصفات أو نفي املعاين
وهذا الكالم يصدق على الفالسفة واجلهمية الذين ال يصفون اهللا بالصفات الثبوتية وال يصدق على 

  .يضنيالباطنية ألم ينفون النق
إن اهللا تعاىل ميت وأصم وأعمى، : إن اهللا تعاىل ليس حبي وال مسيع وال بصري، لزمه أن يقول: فمن قال

  .وهذا وصف بالنقائص فيكون باطالً، ويف هذا رد على أصل منهجهم
أما ما سبق من أن نفي الصفات يسلتزم التشبيه باملعدوم فهو رد على شبهتهم يف زعمهم أن إثبات 

  .تلزم التشبيهالصفات يس
: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما ال يقبل البصر كاحلائط، ال يقال له: فإن قال

  .أعمى وال بصري
  .اخل..." العمى عدم البصر: فإن قال"قوله 

إن نفيكم صفات الكمال عن اهللا تعاىل يلزم : هذا اعتذار من اجلهمية نفاة األمساء والصفات ملا قيل هلم
إن هذا يلزم لو كان النفي عما من شأنه أن يقبل االتصاف : منه اتصافه بضدها من صفات النقص، قالوا

أما إذا نفيت عما ال يقبل . ذه الصفات وضدها، كالبصر والعمى والسمع والصمم بالنسبة لإلنسان
لك اتصافه بالصمم االتصاف ا فال يلزم من نفيها اتصافه بضدها أو نقيضها، ألنه ال يلزم من نفي ذ

  .والعمى، كما ال يلزم من نفي احلياة عنه اتصافه باملوت



فتضمن قوهلم ذلك أن اهللا تعاىل ال يقبل االتصاف بصفات الكمال، فال يلزم من نفيها عنه اتصافه 
  .بضدها من النقائص؛ ألنه بزعمهم غري قابل لذلك كله

  .والشيخ هنا يناقش اجلهمية نفاة األمساء والصفات
  .جييب عن اعتذار اجلهمية هنا بأربعة أجوبةو

  .اجلواب األول والثاين باملنع واملعارضة
  .واجلواب الثالث والرابع على فرض التسليم

هذا اصطالح اصطلحتموه، وإال فما يوصف بعدم احلياة والسمع والبصر والكالم ميكن وصفه : قيل له
  .باملوت، والعمى واخلرس والعجمة

 يقبل االتصاف ذه األمور ونقائضها، فإن اهللا قادر على جعل اجلماد حياً، كما فكل موجود: وأيضاً
  .جعل عصا موسى حية، ابتلعت احلبال والعصي

)١/١٥٥(  

  

  .اخل..." هذا اصطالح: قيل له"قوله 
  .هذان جوابان من األجوبة األربعة، ومها مبنيان على املنع

إن هذا .  ال يوصف باملوت كاجلدار-مثالً-تصاف باحلياة إن القول بأن ما ال يقبل اال: فاجلواب األول
فليس يف املعقول أن ما ال . واالصطالحات اللفظية ال تنفي احلقائق العقلية. اصطالح اصطلحتموه

  .يوصف باحلياة والسمع والبصر ميتنع وصفه باملوت والصمم والعمى
  :اجلواب الثاين
ات ال يقبل االتصاف ذه الصفات، بل كل موجود يقبل ال نسلم بأن شيئاً من املوجود: أن يقال هلم

االتصاف ذه الصفات ونقائضها، فاجلدار ال نقول إنه ال يقبل االتصاف باحلياة والسمع والبصر؛ ألن 
 واهللا تعاىل قادر على أن جيعل اجلماد حياً، وقدرة -أي املمتنع لذاته-تعين املستحيل " ال يقبل"كلمة 

 جعلها حية ابتلعت احلبال والعصي كما قال -وهي مجاد-كما جعل عصى موسى الرب نافذة وشاملة 
  uZّ$: ((!تعاىل

ym÷rr&ur ام لْقَفت يفَإِذَا ه اكصى أَنْ أَلْقِ عوسإِلَى م tbqد٣نùù'tƒ]"١٨٧: األعراف [
عبانٌ  عصاه فَإِذَا هي ثs+ّ9r'sùُ†٤: ((فصارت ثعباناً مبجرد إلقائها كما قال تعاىل

×ûü٧خoB]"يكون - عليه السالم -وكذلك الطني اجلماد الذي يعمله عيسى ]. ١٠٧: األعراف 
 تخلُق من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ ur)خŒّ))طرياً حياً بإذن اهللا كما قال تعاىل 

  ].١١٠: املائدة"[طَيرا بِإِذْنِي 



 فالذي ال يقبل االتصاف ذه الصفات أعظم نقصاً ممن يقبل االتصاف ا مع اتصافه بنقائضها، :وأيضاً
فاجلماد الذي ال يوصف بالبصر وال العمى، وال الكالم وال اخلرس، أعظم نقصاً من احلي األعمى 

  .األخرس

)١/١٥٦(  

  

وصفه بالنقص أعظم مما إذا  ال ميكن اتصافه بذلك، كان يف ذلك من -عز وجل-إن الباري : فإذا قيل
وصف باخلرس والعمى والصمم وحنو ذلك، مع أنه إذا جعل غري قابل هلما كان تشبيهاً له باجلماد الذي 
ال يقبل االتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه باجلمادات ال باحليوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على 

  !غريه ما يزعم أنه تشبيه باحلي
  .اخل..." ي ال يقبل االتصاففالذ: وأيضاً"قوله 

  .بعد أن ذكر الشيخ جوابني باملنع ذكر اجلوابني اآلخرين املبنيني على فرض التسليم ومها الثالث والرابع
ما ال يقبل االتصاف ذه الصفات أعظم نقصاً من القابل هلا مع اتصافه : أن يقال: اجلواب الثالث

 أعظم نقصاً من -على حد زعمهم-يء من هذه الصفات فاجلدار الذي ال يقبل االتصاف بش. بنقائضها
فاجلدار أعظم نقصاً من هذا . القابل هلا مع اتصافه بنقائضها، كاإلنسان األعمى واألخرس واألصم

 ال يقبل االتصاف بالكمال، فاالتصاف بصفات الكمال -على زعمهم-اإلنسان الناقص، ألن اجلدار 
 لكن اإلنسان األصم األعمى األخرس يقبل االتصاف بصفات من األمور املستحيلة بالنسبة للجدار،

  .الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما ال يقبل
....................................................................................  

على - باجلمادات إن اهللا تعاىل ال يقبل االتصاف بصفات الكمال، فيه تشبيه هللا تعاىل: مث على قوهلم
 فكيف ينكر من قال هذا على غريه -زعمهم بأن اجلماد ال يقبل االتصاف مبثل الكالم والسمع والبصر

 ما يزعم أنه تشبيه باحلي، فالتشبيه باألحياء خري من التشبيه باجلمادات -ممن يثبت هللا صفات الكمال-
  .لو فرض ذلك

)١/١٥٧(  

  

مع قطع النظر -ما أن إثباا كمال، فاحلياة من حيث هي، هي وأيضاً فنفس نفي هذه الصفات نقص، ك
وكذلك العلم والقدرة، والسمع والبصر والكالم والفعل وحنو .  صفة كمال-عن تعيني املوصوف ا

 أحق بأن يتصف به من املخلوقات، فلو مل يتصف به -سبحانه وتعاىل-وما كان صفة كمال فهو . ذلك



  .ملخلوق أكمل منهمع اتصاف املخلوق به لكان ا
  .اخل..." وأيضاً فنفس هذه الصفات نقص"قوله 

على فرض أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر وأن عدم احلياة يف اجلدار : اجلواب الرابع
ال يسمى موتاً، فإن نفي صفات الكمال نقص، كما أن إثباا كمال، فنفي احلياة نقص وإن مل يسم يف 

  .اً، ونفي السمع يف حق اجلدار نقص وإن مل يسمى صمماًحق اجلدار موت
فاحلياة من حيث هي، هي صفة كمال بغض النظر عن املوصوف ا سواء كان الرب أو اإلنسان، وكذا 

  .باقي صفات الكمال، ونفيها نقص ألن جمرد نفي الكمال نقص
 غري متصف ا لزم من فإذا كانت الصفة من حيث هي هي صفة كمال واملخلوق متصف ا، واخلالق

  .ذلك أن يكون املخلوق أكمل من اخلالق، وهذا ظاهر الفساد؛ ألن املخلوق ال يكون أفضل من اخلالق
ليس : واعلم أن اجلهمية احملضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعاىل اتصافه بالنقيضني حىت يقولوا

  .مبوجود وال ليس مبوجود، وال حي وال ليس حبي
  .ن اخللو عن النقيضني ممتنع يف بدائه العقول، كاجلمع بني النقيضنيومعلوم أ

  .ليس حبي وال مسيع وال بصري: وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا
  .وهؤالء أعظم كفراً من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفراً من هؤالء من وجه

  .مهذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كاملوت والصمم والبك: فإذا قيل هلؤالء
  .إمنا يلزم ذلك لو كان قابالً لذلك: قالوا

  .وهذا االعتذار يزيد قوهلم فساداً
  .اخل..." واعلم أن اجلهمية احملضة"قوله 

  .يوازن الشيخ هنا بني نوعني من النفاة

)١/١٥٨(  

  

  الذين ليس عندهم شائبة إثبات، وهم الذين يصفون-وهم غالة الغالة-فالطائفة األوىل اجلهمية احملضة 
ال موجود وال ليس مبوجود، وال حي وال ليس حبي، فيصفون اهللا : اهللا تعاىل بسلب النقيضني، فيقولون

ال موجود وال معدوم؛ ألن مجلة : ال موجود وال ليس مبوجود يساوي قوهلم: بالنفي ونفي النفي، وقوهلم
 كاجلمع بني النقيضني، تعين املعدوم، ووصفهم هللا تعاىل بذلك ممتنع يف بداهة العقول" ليس مبوجود"

  .وسلب النقيضني، وهؤالء هم الباطنية
....................................................................................  

ليس حبي وال مسيع وال بصري، وضالل : والطائفة الثانية الذين يصفون اهللا تعاىل بالنفي فقط فيقولون



  :هؤالء يظهر من وجهني
  .أن سلب صفات الكمال عن اهللا تعاىل يلزم منه اتصافه بضدها من النقائص: أحدمها
زعمهم يف الرد على هذا اإللزام أن اهللا تعاىل غري قابل لالتصاف ذه الصفات وال ضدها، وقد : الثاين

  .سبق بيان ما يترتب على ذلك من مفاسد
هذا ممتنع : إذا قيل هلم-لعامل وال خارجه ليس بداخل ا: وكذلك من ضاهى هؤالء، وهم الذين يقولون

ليس بقدمي وال حمدث، وال واجب وال ممكن، وال قائم بنفسه، وال قائم : يف ضرورة العقل، كما إذا قيل
  .بغريه
هذا إمنا يكون إذا كان قابالً لذلك، والقبول إمنا يكون من املتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول : قالوا

  .هذين النقيضني
  .اخل..." وكذلك من ضاهى هؤالء"قوله 

يقصد الشيخ بذلك أن بعض من نفى العلو من األشاعرة قد ضاهى حبجته حجة من ينفون عن اهللا 
إنه ال داخل العامل وال خارجه، ومن املعلوم أن هذا الكالم ممتنع يف ضرورة : النقيضني، حيث قالوا

دمي وال حمدث، وال واجب وال ممكن، وال قائم بنفسه العقل، وهو كقول الباطنية بأن اهللا تعاىل ليس بق
  .وال قائم بغريه

)١/١٥٩(  

  

إن قولكم بأن اهللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه من باب سلب النقيضني وهو ممتنع، : فإذا قيل هلم
 تعاىل ليس إمنا يكون كذلك لو كان اهللا تعاىل قابالً لذلك، والقبول إمنا يكون من املتحيز، و اهللا: قالوا

  .مبتحيز، فال ميتنع نفي هذين املتقابلني عنه ألنه ليس بقابل
والتحيز . علم اخللق بامتناع اخللو من هذين النقيضني هو علم مطلق، ال يستثىن منه موجود: فيقال هلم

نحاز املذكور إن أريد به كون األحياز املوجودة حتيط به، فهذا هو الداخل يف العامل، وإن أريد به أنه م
  .مباين هلا، متميز عنها، فهذا هو اخلروج: عن املخلوقات، أي

ليس مبتحيز، كان معناه : فاملتحيز يراد به تارة ما هو داخل العامل، وتارة ما هو خارج العامل، فإذا قيل
  .ليس بداخل العامل وال خارجه

و املعىن الذي علم فساده فهم غريوا العبارة ليومهوا من ال يفهم حقيقة قوهلم أن هذا معىن آخر، وه
ليس حبي وال ميت، وال موجود وال معدوم، وال عامل وال : كما فعل أولئك يف قوهلم. بضرورة العقل

  .جاهل
  .اخل..." علم اخللق بامتناع اخللو : فيقال هلم: "قوله



نعاً رد رد الشيخ على اعتذارهم السابق بوصف اهللا تعاىل بسلب النقيضني بأنه غري قابل فال يكون ممت
  :على هذا بردين

أن من املعلوم عند العقالء، علماً عاماً ال يستثىن منه شيء، امتناع اخللو عن النقيضني، ومن : األول
موجود غري متحيز ال : كون املوجود ال داخل العامل وال خارجه، فتقسيمهم املوجودات إىل نوعني: ذلك

  .ع خلوه عن هذين النقيضني، تقسيم باطليتمنع خلوه عن هذين النقيضني، وموجود متحيز ميتن
أن املتحيز إما أن يراد به ما حتيط به األحياز واألمكنة والظروف الوجودية، وهذا هو الداخل يف : الثاين
  .العامل

إنه ليس مبتحيز، : وإما أن يراد به املنحاز عن العامل، وهذا هو اخلارج عنه وهو اخلالق سبحانه، فإذا قالوا
   على املعنيني السابقني، صار معناه أنه الوالتحيز يطلق

....................................................................................  
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داخل العامل وال خارجه، فاحتجوا على الدعوى بالدعوى، فأصل دعواهم أن اهللا تعاىل ال داخل العامل 
قالوا إمنا يكون ممتنعاً لو كان قابالً، واهللا . هذا سلب للنقيضني، وهو ممتنعإن : وال خارجه، فلما قيل هلم

تعاىل ليس بقابل؛ ألنه غري متحيز فال يكون ممتنعاً، فاحتجوا على دعواهم بأنه ال داخل العامل وال خارجه 
مها واحد، بدعواهم بأنه غري متحيز، ومعىن غري متحيز ليس بداخل العامل وال خارجه، فالعبارتان معنا

  .وإمنا غريوا العبارة إيهاماً ملن ال يفهم حقيقة قوهلم بأن معىن العبارة الثانية خيتلف عن معىن العبارة األوىل
إنه : واحلق أنه نفس املعىن الفاسد الذي علم فساده بضرورة العقل كما فعل أولئك الباطنية يف قوهلم

  . وال جاهل فكل ذلك من قبيل سلب النقيضنيليس حبي وال ميت، وال موجود وال معدوم، وال عامل
أن اهللا تعاىل موصوف باإلثبات والنفي، وأن ذلك : وذا انتهى الكالم عن هذه القاعة اليت أصلها

موجب العقل والسمع، وأن اهللا موصوف بإثبات الكماالت ونفي النقص، وأن النفي الذي يوصف به 
  .ضمن إثبات كمال من النفي فإنه نقصهو النفي املتضمن إلثبات الكمال، فما ال يت

  القاعدة الثانية
 فإنه جيب اإلميان به، سواء عرفنا معناه أو مل نعرف، ألنه -عز وجلّ-أن ما أخرب به الرسول عن ربه 

  .الصادق املصدوق، فما جاء يف الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن اإلميان به وإن مل يفهم معناه
مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً يف الكتاب والسنة، . ألمة وأئمتهاوكذلك ما ثبت باتفاق سلف ا

  .متفقاً عليه بني سلف األمة
  .اخل..." أن ما أ خرب به الرسول: القاعدة الثانية: "قوله



يبني الشيخ هنا حكم ما يذكر من األلفاظ يف صفات اهللا تعاىل، فما ورد منها يف الكتاب والسنة وجب 
  .اء عرفنا معناه أو مل نعرف معناهاإلميان به، سو

)١/١٦١(  

  

ليس املقصود أن شيئاً مما ورد يف الكتاب والسنة من صفات اهللا تعاىل ال " وإن مل يفهم معناه: "وقوله
يفهم معناه، ولكن املقصود أن الناس يتفاوتون يف أفهامهم، فبعض الناس قد ال يفهم معىن بعض 

 - صلى اهللا عليه وسلم -رب اهللا به يف كتابه، ومبا أخرب به رسوله الصفات، فيجب عليه أن يؤمن مبا أخ
علَى الْعرشِ $# ٩چ§oH÷q"`ك: ((من صفات اهللا تعاىل وإن مل يفهم معناه، كما لو مسع قوله تعاىل

٣"uqtGَ™#$]"وجب عليه أن يؤمن أن اهللا تعاىل استوى على العرش وإن مل يفهم ]٥: طه ،
  .يأيت السؤال عن معىن االستواءمعناه، مث بعد اإلميان 

هذا التعبري يشعر بأن بعض الصفات ثابتة . إخل..." وكذلك ما ثبت باتفاق سلف األمة: "وقول الشيخ
مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً يف الكتاب : ولكن الشيخ استدرك ذلك الفهم فقال. باإلمجاع
  . والسنة أو أحدمهافجميع صفات الرب تعاىل ثابتة يف الكتاب... والسنة

وما تنازع فيه املتأخرون، نفياً وإثباتاً، فليس على أحد بل وال له أن يوافق أحداً على إثبات لفظ أو نفيه، 
حىت يعرف مراده، فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطالً رد، وإن اشتمل كالمه على حق وباطل مل يقبل 

  .فسر املعىن، كما تنازع الناس يف اجلهة والتحيز وغري ذلكمطلقاً ومل يرد مجيع معناه، بل يوقف اللفظ وي
  .اخل..." وما تنازع فيه املتأخرون: "قوله

  .يذكر الشيخ هنا حكم األلفاظ احملدثة يف صفات اهللا تعاىل، وهو مما تنازع فيه املتأخرون
كلم به، فإن أراد فما كان كذلك فإنه ال جيوز قبوله، بل جيب التوقف فيه، و االستفصال عن مراد املت

فيقبل ما أراد من احلق ويرد ما أ راد : حقاً قُبل، وإن أراد باطالً رد، وإن أراد حقاً وباطالً فُسر وفصل
  .من الباطل

)١/١٦٢(  

  

ما أردته حق، ولكن التعبري عنه ذه األلفاظ : مث يقال بعد ذلك ملن أراد ذه األلفاظ معىن صحيحاً
لكتاب وال يف السنة، وألا ألفاظ جمملة حتتمل حقاً وباطالً، وذكر الشيخ مثالني خطأ، ألا مل ترد يف ا

  ).١(تطبيقيني على هذه القاعدة، ومها لفظا اجلهة والتحيز
فلفظ اجلهة قد يراد به شيء موجود غري اهللا فيكون خملوقاً، كما إذا أريد باجلهة نفس العرش، أو نفس 



  .وجود غري اهللا تعاىل، كما إذا أريد باجلهة ما فوق العاملوقد يراد به ما ليس مب. السماوات
ومعلوم أنه ليس يف النص إثبات لفظ اجلهة وال نفيه، كما فيه إثبات العلو واالستواء والفوقية والعروج 

  .إليه وحنو ذلك
يف وقد علم أنه ما ثَم موجود إال اخلالق واملخلوق، واخلالق مباين للمخلوق سبحانه وتعاىل، ليس 

  .خملوقاته شيء من ذاته، وال يف ذاته شيء من خملوقاته
  .اخل..." فلفظ اجلهة قد يراد به شيء موجود: "قوله

لفظ اجلهة لفظ جممل حمدث، وقد أوضح الشيخ ما فيه من اإلمجال؛ فقد يراد باجلهة شيء خملوق أي 
به ما ليس مبوجود من وقد يراد به ما ليس مبوجود غري اهللا أي قد يراد . شيء موجود غري اهللا

املخلوقات، مبعىن أن لفظ اجلهة قد يراد به أمر وجودي، وقد يراد به أمر عدمي، فقد يطلق لفظ اجلهة 
  . وهي موجودة خملوقة-على العرش، أو السماوات 

وهلذا كان هذا اللفظ جممالً . وقد يطلق لفظ اجلهة على ما فوق العامل وما وراء املخلوقات من العدم
، كما أنه مل يرد يف الكتاب وال يف السنة نفيه وال إثباته كما جاء يف إثبات لفظ العلو، واالستواء، حمتمالً

  .والفوقية، والعروج إليه وحنو ذلك
واجب وممكن أو قدمي : ومن املعلوم بالضرورة أن ما مث يف الوجود إال اخلالق واملخلوق فاملوجود قسمان

  .وحمدث
....................................................................................  

__________  
  .١/٢٢٩، درء التعارض ٣٥٥، ١٧/٣٠٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٦٣(  

  

واخلالق مباين للمخلوق، أي ليس حاالً فيه، فاهللا تعاىل ليس يف خملوقاته شيء من ذاته، وال يف ذاته شيء 
  .و بائن من خلقه فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء سبحانه وتعاىلمن خملوقاته، بل ه
أتريد باجلهة أا شيء موجود خملوق، فاهللا ليس داخالً يف املخلوقات؛ أم تريد : فيقال ملن نفى اجلهة

  .باجلهة ما وراء العامل، فال ريب أن اهللا فوق العامل، بائن من املخلوقات
أتريد بذلك أن اهللا فوق العامل، أو تريد به أن اهللا داخل يف شيء : ةإن اهللا يف جه: وكذلك يقال ملن قال

  .فإن أردت األول فهو حق، وإن أردت الثاين فهو باطل. من املخلوقات
  .اخل..." فيقال ملن نفى اجلهة"قوله 

اجلهة أتريد ب: على ضوء ما سبق من معىن اجلهة وما يراد ا، يستفصل ممن نفاها وممن أثبتها فيقال للنايف



شيئاً موجوداً خملوقاً أم تريد ا ما وراء العامل؟ فإن أردت ا األول فنفيك صحيح؛ ألن اهللا تعاىل ليس 
  .داخل املخلوقات، وإن أردت الثاين فنفيك باطل؛ ألن اهللا تعاىل فوق العامل بائن من املخلوقات

 فوق العامل، أم تريد باجلهة شيئاً موجوداً أتريد بذلك أن اهللا تعاىل: ويقال ملن أثبت أن اهللا تعاىل يف جهة
  ).١(فيكون اهللا تعاىل داخالً يف املخلوقات؟ فإن أردت األول فحق، وإن أردت الثاين فباطل

__________  
  .٣٢٤-٢/٣٢٣، منهاج السنة ٤٠-٦/٣٨، ٢٦٤-٥/٢٦٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٦٤(  

  

حتوزه املخلوقات فاهللا أعظم وأكرب، بل وقد وسع كرسيه وكذلك لفظ املتحيز، إن أراد به أن اهللا 
 قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يومtBur $: ((السماوات واألرض، وقد قال اهللا تعاىل
 ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةامييقبض : (أنه قال× لنيب وقد ثبت يف الصحاح عن ا] ٦٧: الزمر" [الْق

  ).١)(أنا امللك أين ملوك األرض: اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه، مث يقول
ما : (، ويف حديث ابن عباس)٢)(وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة: (ويف حديث آخر

  ).٣)(السماوات السبع واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم
فهو سبحانه كما . إن أراد به أنه منحاز عن املخلوقات، أي مباين هلا، منفصل عنها، ليس حاالً فيهاو

  .فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه: قال أئمة السنة
  .اخل..." وكذلك لفظ املتحيز"قوله 

ت يف صفات اهللا تعاىل لفظ املتحيز، فهو مل يأ: اللفظ الثاين من األلفاظ احملدثة املة اليت ذكرها الشيخ
ال نفياً وال إثباتاً، فالواجب االستفصال عن معناه؛ فإن أريد به معىن حقاً قبل املعىن احلق ورددنا اللفظ 

احملدث احملتمل، وإن أريد به معىن باطالً رد املعىن الباطل واللفظ احملدث؛ فلفظ املتحيز قد يراد به أن اهللا 
  تعاىل

....................................................................................  
__________  

األرض مجيعاً +كتاب التفسري، باب تفسري قوله تعاىل ) ٤/١٨١٢(البخاري : احلديث أخرجه) ١(
  .٢٧٨٧كتاب صفات املنافقني برقم ) ١/٥٢٢(، ومسلم "قبضته يوم القيامة

  .٦٧لسورة الزمر آية أخرجه بنحوه ابن جرير يف تفسريه ) ٢(
  .٦٧أخرجه ابن جرير موقوفاً على ابن عباس عند تفسريه سورة الزمر آية ) ٣(

)١/١٦٥(  



  

حتيط به، فهذا باطل؛ ألن اهللا تعاىل أكرب وأعظم من أن حييط به شيء من : حتوزه املخلوقات، أي
تعاىل وسع كرسيه السماوات خملوقاته، فهو الكبري املتعال، وهو العلي العظيم، ومن دالئل عظمته أنه 

واألرض، والذي عليه أكثر أهل السنة أن الكرسي موضع القدمني كما جاء عن ابن عباس رضي اهللا 
  ).١(عنهما

 tBur$: ((ومن دالئل عظمته أنه تعاىل يقبض األرض، ويطوي السماوات بيمينه، كما قال تعاىل
يعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرقَد ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتض٦٧: الزمر"[ا قَب [

أنا : وكذلك األحاديث الواردة يف تفسري هذه اآلية يقبض اهللا األرض ويطوي السماوات بيمينه مث يقول
  .امللك أين ملوك األرض

  .وجاء هذا املعىن يف عدد من األحاديث عن مجاعة من الصحابة
يأخذ السماوات واألرضني السبع فيجعلها يف : احلديث الذي يروى أنه تعاىل: ومن شواهد هذا املقام

كفه، مث يقول ما كما يقول الغالم بالكرة، وهذا التصوير تقريب لكمال تصرفه تعاىل يف هذه العوامل 
  .على كثرا وعظمها، فهي صغرية وضئيلة يف جانب عظمته سبحانه وتعاىل

ما السماوات السبع (ستشهد به يف هذا املقام األثر الذي جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ومما ا
فهو العظيم الذي ال أعظم منه، و ) واألرضون السبع وما فيهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

  هو الكبري املتعايل فيمتنع مع هذه
....................................................................................  

__________  
عن ابن عباس أنه سئل عن معىن قوله تعاىل ) ١٢/٣٩(هو ما رواه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(
الكرسي "ورواه احلاكم عن ابن عباس بلفظ . موضع القدمني: قال" وسع كرسيه السموات واألرض+

ال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب وق" موضع قدميه، والعرش ال يقدر قدره
٢/٢٨٢.  

)١/١٦٦(  

  

العظمة اليت ال حتيط ا عقول العباد، ميتنع أن حيويه شيء من خملوقاته، فهو أعظم وأكرب من أن حتيط به 
  .خملوقاته، فضالً عن أن حييط به شيء منها

فوق مساواته، على : ت، فهو كما قال أئمة السلفوإن أريد باملتحيز املنحاز عن العامل املباين للمخلوقا
عرشه، بائن من خلقه، ومعىن بائن من خلقه أنه ليس يف ذاته شيء من خملوقاته، وال يف خملوقاته شيء من 



  .ذاته
فاملتحيز إما أن يراد به ما حتيط به األحياز، وهو الدخول يف العامل واملخلوقات، وإما أن يراد به املنحاز 

  .العاملاخلارج عن 
  .فإن أريد املعىن األول، فهو باطل يف حق اهللا تعاىل؛ ألنه تعاىل خارج العامل وليس حاالً يف خملوقاته
  .وإن أريد به املعىن الثاين، فهو حق، لكن التعبري ذا اللفظ خطأ ملا سبق من أنه حمدث وحمتمل

اهللا تعاىل ليس داخل العامل وال خارجه، إن : ، وهو كقول من قال)١(وإن أريد به املعنيان مجيعاً فهو باطل
  .وقد سبق مناقشة ذلك يف آخر القاعدة األوىل

  .ومثل لفظ اجلهة والتحيز باقي األلفاظ احملدثة املة احملتملة كاجلسم والتركيب وحنو ذلك
  القاعدة الثالثة
  .ظاهر النصوص مراد، أو ظاهرها ليس مبراد: إذا قال القائل

اهر فيه إمجال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات املخلوقني، لفظ الظ: فإنه يقال
  .أو ما هو من خصائصهم، فال ريب أن هذا غري مراد

ولكن السلف واألئمة مل يكونوا يسمون هذا ظاهراً، وال يرتضون أن يكون ظاهر القرآن واحلديث كفراً 
كم من أن يكون كالمه الذي وصف به نفسه ال يظهر منه إال  أعلم وأح-سبحانه وتعاىل-وباطالً، واهللا 

  .ما هو كفر أو ضالل
  .اخل..." ظاهر النصوص مراد: إذا قال القائل: القاعدة الثالثة: "قوله

__________  
  .٣٥٨-٢/٣٥٠، منهاج السنة ٣٤٧-١٧/٣٤٣، ٥/٢٦٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٦٧(  

  

ها، فإن مضمون القاعدة السابقة بيان حكم ما جيب فيه التفصيل، ومقصود هذه القاعدة مناسبة لليت قبل
هذه القاعدة تطبيق ذلك على لفظ الظاهر، أي نصوص الصفات؛ فلفظ الظاهر فيه إمجال واشتراك،فهو 

  ).١(لفظ مشترك يدل على أكثر من معىن، فالبد فيه من االستفصال والتفصيل يف احلكم
لذي يتبادر ويسبق إىل ذهن ذي الفهم السليم املستقيم، العارف بلغة املعىن ا: وظاهر الكالم هو

  .فظاهر نصوص صفات اهللا تعاىل عند السلف الصاحل هو ما يليق باهللا تعاىل من الصفات. اخلطاب
أما اجلاهل باهللا تعاىل أو ذو الفهم الفاسد، فإن ظاهر نصوص الصفات عنده التمثيل، فيتبادر إىل ذهنه 

  صوص مماثلة صفات اهللا تعاىل لصفاتمن ألفاظ الن
...................................................................................................



...........  
 له أكثر من معىن، وصار فيه إمجال واشتراك -ظاهر نصوص الصفات-خلقه، وملا كان لفظ الظاهر 

  :على ما يليوجب االستفصال والتفصيل فيه 
إن الظاهر من نصوص الصفات مراد، وأراد بالظاهر إثبات الصفات على ما يليق باهللا :  فمن قال-١

  .تعاىل وخيتص به، فقوله حق وهو مصيب يف اللفظ واملعىن
إن ظاهرها مراد، وزعم أن ظاهرها مماثلة صفات اهللا تعاىل بصفات خلقه، فقوله باطل من :  ومن قال-٢

  .فليس التمثيل ظاهرها، وليس التمثيل مبراد فاهللا تعاىل ليس كمثله شيء سبحانه. ملعىنجهة اللفظ وا
إن ظاهرها ليس مبراد، وظاهرها عنده إثبات الصفات هللا تعاىل، وإثبات الصفات عنده :  ومن قال-٣

  .تشبيه، فظاهرها عنده التشبيه وهذا الظاهر ليس مبراد
، ومبطل يف نفيه للصفات بناء على هذا االعتقاد والتوهم، وإن فهذا مبطل يف زعمه أن ظاهرها التشبيه

كان مصيباً من وجه، وهو نفي ما قصد إليه من التمثيل، لكنه مبطل حيث نفى املعىن احلق لصفات اهللا 
  .تعاىل

__________  
  .٥/١٠٨، ٣٦٢-٦/٣٥٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٦٨(  

  

 ألن ظاهرها التمثيل، وهذا ليس مبراد بل املراد إثبات صفات تليق إن الظاهر ليس مبراد؛:  ومن قال-٤
باهللا تعاىل، فهذا ميكن أن يكون مصيباً يف املعىن وخمطئاً يف اللفظ حيث زعم أن ظاهرها التمثيل، وهذا 
ىن إمنا يليق باجلاهل السين، يعين السين يف معتقده، لكنه جاهل، قاصر الفهم والتصور يتبادر إىل فهمه املع

  .الباطل، ولكنه ال يثبته وإمنا يثبت املعىن الالئق باهللا تعاىل
....................................................................................  

و هذا اجلاهل، وأولئك املعطلة كلهم تضمن كالمهم أن ظاهر كالم اهللا كفر وضالل؛ ألن ظواهر 
  . التمثيل بصفات خلقه وهو كفر وضالل- على فهمهم وزعمهم-نصوص صفات اهللا تعاىل 

وهذا الكالم منهم يتضمن الطعن يف حكمة اهللا تعاىل وحسن بيانه، مع أن اهللا تعاىل وصف كتابه بأنه 
  ].٢٣: الزمر" [$#:ptّ‰دƒ]نزلَ أَحسن د$# !ه:((أحسن احلديث كما قال عز وجل

عباده مبا يفهم منه خالف مراده؟ وهل يكون هذا إال من عاجز وهل من احلكمة أن خياطب اهللا تعاىل 
وكل هذا مما جيب ترتيه . عن البيان، أو جاهل مبا يتكلم به، أو ملْبس معمي غاشٍ ال يريد إيضاح مراده

 عنه وهو أعلم الناس باهللا وأقدر الناس على - صلى اهللا عليه وسلم -اهللا تعاىل عنه، وترتيه رسوله 



السلف واألئمة مل يكونوا يسمون هذا ظاهراً، وال : "، وأنصحهم للخلق، وهلذا قال الشيخ هناالبيان
 أعلم وأحكم من أن -سبحان وتعاىل-يرتضون أن يكون ظاهر القرآن واحلديث كفراً وباطالً، واهللا 

  ".يكون كالمه الذي وصف به نفسه ال يظهر منه إال ما هو كفر وضالل
  :ذلك يغلطون من وجهنيوالذين جيعلون ظاهرها 

  .تارة جيعلون املعىن الفاسد ظاهر اللفظ، حىت جيعلوه حمتاجاً إىل تأويل خيالف الظاهر، وال يكون كذلك
  .وتارة يردون املعىن احلق الذي هو ظاهر اللفظ، العتقادهم أنه باطل

  .اخل..." والذين جيعلون ظاهرها ذلك: "قوله

)١/١٦٩(  

  

  :وص الصفات املعىن الفاسد يغلطون من وجهني أي من أحد وجهنيالذين جيعلون ظاهر نص: أي
تارة جيعلون املعىن الفاسد هو ظاهر اللفظ حقيقة، فيجعلون اللفظ حمتاجاً إىل تأويل خيالف الظاهر الفاسد 

  .- يف زعمهم-
  .وتارة يردون املعىن احلق العتقادهم أنه معىن فاسد وليس كذلك

  ].٥: طه"[$#™uqtGَ"٣علَى الْعرشِ $# ٩چ§oH÷q"`ك: ((مثال ذلك قوله تعاىل
فاألول يزعم أن ظاهر النص وصفه تعاىل باستواء مثل استواء املخلوق على ظهور الفلك واألنعام، مع 

 باستواء خيصه، وهذه حال اجلاهل الذي سبق -تعاىل-اعتقاده بأن هذا ليس مراداً بل املراد وصفه 
د هو ظاهر النص، فقوله بفساد متثيل صفات اهللا تعاىل بصفات فغلطه حيث جعل املعىن الفاس. ذكره

إن هذا الظاهر ليس مبراد، صحيح، لكن زعمه أن هذا املعىن الفاسد هو ظاهر : خلقه صحيح، وقوله
  .النص غلط
إن ظاهر هذه اآلية، وصفه تعاىل باالستواء على العرش، واالستواء هذا إمنا هو من صفات : والثاين يقول
: إن اهللا تعاىل مستو على العرش، مبعىن أنه فوق العرش، فيقول: وخصائصه، فال جيوز أن يقالاملخلوق 

  ليس هذا الظاهر مبراد،
....................................................................................  

  .العرش وحنو ذلكعلى العرش استوىل على العرش، أو أقبل على خلق " استوى"بل املراد بـ
 اعتقد أنه معىن فاسد فنفاه، وهذا معىن قول الشيخ -الذي هو املعىن احلق-فهذا اعتقد أن ظاهر النص 

  ".يردون املعىن احلق الذي هو ظاهر اللفظ العتقادهم أنه باطل"
سد فكل من األول والثاين جعل ظاهر النص معىن فاسداً، لكن األول غلط من جهة أنه جعل املعىن الفا

والثاين رد املعىن .  حىت يكون النص حمتاجاً إىل تأويل، وليس كما ظن-النص-حقيقة هو ظاهر اللفظ 



احلق، الذي هو ظاهر اللفظ العتقاده أنه معىن باطل، فهو غالط يف اعتقاده أنه معىن باطل، ويف نفيه هذا 
  .املعىن احلق، بناء على اعتقاده وتصوره الفاسد

)١/١٧٠(  

  

احلكم على لفظ النص، ومصيب من جهة املعىن، وهو : أن األول خمطئ من جهة اللفظ، أيفظهر ذا 
  .نفيه للمعىن الفاسد

والثاين خمطئ من جهة اللفظ واملعىن، مصيب فيما قصد إليه من نفي ما اعتقد أنه باطل، وهذا هو املعطل 
  .للصفات
احلجر األسود : (ديث، ويف األثر اآلخراحل) ١..)(عبدي جعت فلم تطعمين: (كما قالوا يف قوله: فاألول

قلوب العباد بني : (، وقوله)٢)(ميني اهللا يف األرض، فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه
  ).٣)(إصبعني من أصابع الرمحن

  .قد علم أن ليس يف قلوبنا أصابع احلق: فقالوا
  .اخل..." "عبدي جعت فلم تطعمين"كما قالوا يف قوله : فاألول"قوله 

ذكر الشيخ هذه األمثلة ملن يغلط فيجعل املعىن الفاسد هو ظاهر اللفظ، فيكون حمتاجاً إىل تأويل حسب 
  .والواقع أن املعىن الفاسد ليس هو ظاهر اللفظ، ألنه جاء يف النص ما يفسر ويوضح املعىن. ظنه وزعمه

__________  
  ).٤/١٩٩٠ (٢٥٦٩أخرجه مسلم بنحوه يف كتاب الرب والصلة برقم ) ١(
رواه الطرباين يف معجمه، وأبو عبيد "وقال يف كشف اخلفاء ) ٦/٣٢٨(أخرجه اخلطيب يف تارخيه ) ٢(

القاسم بن سالم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفعه، ورواه القضاعي أيضاً عن ابن عباس رضي اهللا 
انظر كشف اخلفا ".  أصلهوله شواهد، فاحلديث حسن، وإن كان ضعيفاً حبسب.. عنهما موقوفاً عليه

وقد روي موقوفاً على ابن عباس، قال : "٧٧وقال يف متييز الطيب من اخلبيث ص . ٣٤٩-١/٣٤٨
  ".هو موقوف صحيح: شيخنا

) ٣/١٨٤(، وابن حبان يف صحيحه ٢٦٥٤كتاب القدر، برقم ) ٤/٢٠٤٥(أخرجه مسلم بنحوه ) ٣(
  ).١/٥٠٦(واحلاكم يف املستدرك 

)١/١٧١(  

  



احلديث ليس ..) عبدي جعت فلم تطعمين(ث األول، وهو قوله تعاىل يف احلديث القدسي ففي احلدي
ظاهره أن اهللا تعاىل جيوع، وميرض ألنه جاء يف احلديث ما يوضح املعىن، ويبني أن املراد جوع العبد 
فاسد ومرضه، فمن جعل املعىن الفاسد ظاهر اللفظ ونفاه فهو مصيب من جهة املعىن، حيث نفى املعىن ال
  .عن اهللا تعاىل، ولكنه غلط من جهة اللفظ، حيث جعل هذا املعىن الفاسد هو ظاهر لفظ احلديث

....................................................................................  
ر األسود ميني اهللا يف احلج"ومل يثبت مرفوعاً . ما ورد يف األثر الذي يروى مرفوعاً وموقوفاً: املثال الثاين

فبعض الغالطني يظن أن ظاهر األثر أن احلجر "، فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه "األرض
األسود هو صفة اهللا ويده اليمني، وهذا الظاهر ليس مبراد، فهذا الشخص غلط يف زعمه بأن ظاهر 

لظاهر املتوهم الفاسد، ألن يف األثر ما يدفع األثر هو املعىن الفاسد، وإال كان قد أصاب يف نفي هذا ا
  .هذا املعىن الفاسد كما سيبينه الشيخ بعد قليل

قد علم أن : قالوا" قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء"حديث : املثال الثالث
 داخلة يف أجوافنا، ليس يف قلوبنا أصابع احلق، فزعموا أن ظاهر احلديث يدل على أن أصابع الرب تعاىل

إن هذا النايف قد أحسن يف نفيه هلذا املعىن : فيقال. متصلة بقلوبنا، ولذا قالوا بأن الظاهر غري مراد
الفاسد ويف نفيه ألن يكون هذا املعىن الفاسد مراداً، ولكنه غلط يف زعمه وظنه بأن هذا املعىن الفاسد 

ية تقتضي االتصال واملالصقة، وليس األمر كذلك؛ ومنشأ غلطه اعتقاده بأن البين. هو ظاهر احلديث
فالبينية يف اللغة العربية ال يلزم منها اتصال وال التصاق، بل قد تقتضي ذلك وقد ال تقتضيه، كما يف 

  .لفظ املعية فهي تقتضي مطلق املصاحبة، وقد يكون معها امتزاج وقد ال يكون
  .لمتم أا ال تدل إال على حقلو أعطيتم النصوص حقها من الداللة لع: فيقال هلم

)١/١٧٢(  

  

) احلجر األسود ميني اهللا يف األرض فمن صافحه وقبله فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه: (فقوله: أما احلديث
: وقال) ميني اهللا يف األرض: (صريح يف أن احلجر األسود ليس هو صفة هللا، وال هو نفس ميينه، ألنه قال

ومعلوم أن املشبه غري املشبه به، ففي نص احلديث بيان ) افح اهللا وقبل ميينهفمن قبله وصافحه فكأمنا ص(
أن مستلمه ليس مصافحاً هللا، وأنه ليس هو نفس ميينه، فكيف جيعل ظاهره كفراً، وأنه حمتاج إىل التأويل 

  .مع أن هذا احلديث إمنا يعرف عن ابن عباس
رب كيف : فيقول. عبدي جعت فلم تطعمين: هللايقول ا: (وأما احلديث اآلخر فهو يف الصحيح مفسراً

. أما علمت أن عبدي فالناً جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي: فيقول! أطعمك وأنت رب العاملني؟
أما علمت أن عبدي : فيقول! رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟: فيقول. عبدي مرضت فلم تعدين



  ).فالناً مرض، فلو عدته لوجدتين عنده
ح يف أن اهللا سبحانه وتعاىل مل ميرض ومل جيع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه وهذا صري

). لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتين عنده(جوعه، ومرضه مرضه، مفسراً ذلك بأنك 
  .فلم يبق يف احلديث لفظ حيتاج إىل تأويل

  .اخل..." لو أعطيتم النصوص حقها: فيقال هلم"قوله 
لشيخ ببيان املعىن الصحيح لألمثلة الثالثة، والرد على زعم من زعم أن ظاهر هذه النصوص هو بدأ ا

  أما: املعىن الفاسد، وأن هذا الظاهر ليس مبراد فقال
....................................................................................  

 أثر ابن عباس وبني معناه الصحيح ونبه إىل أن املعتمد أن هذا وبدأ بذكر. يعين األول: احلديث الواحد
  ).١(األثر إمنا يعرف عن ابن عباس وأنه ليس مبرفوع

__________  
، ٥٨١-٥٨٠، ٣٩٨-٦/٣٩٧، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١٠٤-٣/١٠٣نقض التأسيس ) ١(

  .٥/٢٣٩درء التعارض 

)١/١٧٣(  

  

حلديث أنه ليس فيه ما يوجب التوهم الفاسد، ألن احلديث مث ذكر حديث أيب هريرة وبني بذكر بقية ا
إىل آخره، فجعل جوعه جوعه " مرض عبدي فالن، وجاع عبدي فالن: "جاء مفسراً ومبيناً إذ قال

وهكذا يف قوله ومرضه . للرب: للعبد ويف الثاين جوعه: ومرضه مرضه، الضمري يف األول فجعل جوعه
  .دت ذلك عندي، فمن أطعم اجلائع وجد جزاءه عند ربهلو أطعمته لوج: مرضه، وفسره بقوله

أي لو عدت املريض هللا لوجدتين عنده، وهذه عندية تتضمن القرب " فلو عدته لوجدتين عنده: "وقوله
  ).١(واملعية اخلاصة، فمن عاد املريض فاز ذا القرب وهذه املعية

 اخلاصة؛ وبفهم احلديث ال يبقى فيه األظهر أن العبودية هنا هي العبودية" مرض عبدي فالن: "وقوله
  .لفظ حيتاج إىل تأويل

  :فائدة
  .كل قرب خاص يتضمن املعية اخلاصة وال عكس

، فإنه ليس يف ظاهره أن القلب متصل )قلوب العباد بني أصبعني من أصابع الرمحن: ( وأما قوله 
. ما يقتضي مباشرته ليديه. ني يديهذا ب: و ال يف قول القائل. باألصابع، وال مماس هلا، وال أا يف جوفه

، مل يقتض أن ]١٦٤: البقرة"[F{$#ur' الْمسخرِ بين السماِء اعys،،9$#urِ>$ة: ((وإذا قيل



  .ونظائر هذا كثرية. يكون مماساً للسماء واألرض
  .اخل"..." قلوب العباد: "وأما قوله"قوله 

صابع الرب متصلة بالقلوب، وأا داخلة يف أجواف وكذلك يف هذا املثال الثالث من ظن أن ظاهره أن أ
فهذا غالط من جهة اللفظ حيث زعم وتوهم . العباد، فيوجب تأويل هذا احلديث ألن ظاهره ليس مبراد

أن ظاهر احلديث أن أصابع الرب يف قلوب وأجواف العباد، وإن كان مصيباً يف نفي هذا املعىن الباطل 
  .الذي تومهه

ال " بني"ه من ظاهر احلديث غري صحيح، فاحلديث ال يدل على ذلك ألن لفظة إن ما تومه: ونقول
هذا بني يدي، وكذلك كون السحاب بني السماء : تقتضي اتصاالً وال مالصقة، كما إذا قال القائل

  ).٢(واألرض ال يقتضي ذلك اتصاله بالسماء وال باألرض
__________  

  .٣٣٦-٥/٢٣٣درء التعارض ) ١(
  .١٤٣-٣/١٤٢يس نقض التأس) ٢(

)١/١٧٤(  

  

 منعك أَنْ تسجد لما tB$: ((ومما يشبه هذا القول أن جيعل اللفظ نظرياً ملا ليس مثله، كما قيل يف قوله
 يدبِي لَقْتفقيل هو مثل قوله] ٧٥: ص"[خ :((َOs9urr & ايندأَي لَتما عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري

$VJ"yè÷Rr&]"٧١: يس.[  
 كَسبت٦sù خyJ$: ((فهذا ليس مثل هذا؛ ألنه هنا أضاف الفعل إىل األيدي، فصار شبيهاً بقوله

مث " àMّ)n=yz ٩دyJ$: ((وهناك أضاف الفعل إليه، فقال] ٣٠: الشورى"[&ƒr‰÷د٣ƒن/ِ
  /".خ‹y‰u"£: ((قال

/ t@ِ)): لفظ التثنية، كما يف قولهوأيضاً فإنه هناك ذكر نفسه املقدسة بصيغة املفرد، ويف اليدين ذكر 
: وهنا أضاف األيدي إىل صيغة اجلمع، فصار كقوله] ٦٤: املائدة"[٦tBفِ،qغb$tGsيداه ب

"))جچgrB $uZم^د›ôمr'١٤: القمر/"[خ.[  
  u‰دx8((و] ١: امللك" [$#Jّ٩ك=à7ù/ خ‹u‰دnح: ((نظري قوله

  .يف املفرد] ٢٦: آل عمران"[y‚ّ9$#ژِچç/ خ
:  يذكر نفسه تارة بصيغة املفرد، مظهراً أو مضمراً، وتارة بصيغة اجلمع، كقوله-انه وتعاىلسبح-فاهللا 
))$¯Rا ) خحفَت ا لَكنحفَت$YZ٧ خoB]"وال يذكر نفسه بصيغة التثنية . وأمثال ذلك] ١: الفتح

يغة التثنية قط، ألن صيغة اجلمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، ورمبا تدل على معاين أمسائه، وأما ص



  .فتدل على العدد احملصور، وهو مقدس عن ذلك
 عملَتiB دJ£$: ((لكان كقوله. ما منعك أن تسجد ملا خلقت يدي: فلو قال

!$uZƒد÷‰ƒr& "ح: ((وهو نظري قولهnد‰u›خ /à7ù=كJّو"$#٩ ،))x8د‰u  
: ذا قالبصيغة اإلفراد، لكان مفارقاً له، فكيف إ. خلقت بيدي: ولو قال" y‚ّ9$#ژِچç/ خ
))àMّ)n=yz "التثنية.  

....................................................................................  

)١/١٧٥(  

  

هذا، مع داللة األحاديث املستفيضة بل املتواترة، وإمجاع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو 
د اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني، املقسطون عن: (مبسوط يف موضعه، مثل قوله

  .وأمثال ذلك) ١)(الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا
  .اخل..." ومما يشبه هذا القول"قوله 
  .ومما يشبه من جيعل املعىن الفاسد هو ظاهر اللفظ من جيعل اللفظ نظرياً ملا ليس مثله: أي

 مثله يؤدي بصاحبه إىل خمالفة اللغة وعدم معرفة املراد، كمن يسوي بني معىن وجعل اللفظ نظرياً ملا ليس
  .أكرمت حممداً: حممداً أكرمت، وقولك: قولك

 منعك أَنْ تسجد لما خلَقْتtB $((وقد ذكر الشيخ لذلك مثالً، وهو اعتقاد بعض الناس أن قوله تعاىل 
 يدمثل قوله تعاىل" بِي :((َOs9urr& ايندأَي لَتما عمم ما لَهلَقْنا خا أَنوري $VJ"yè÷Rr& "

فصاحب هذا الظن يعتقد أن اهللا تعاىل خلق األنعام كما خلق آدم، وأن املراد باآليتني التعبري باليدين عن 
تعاىل وهي قوله ] ص[الفاعل، وليس املراد إثبات صفة اليدين وال خلق آدم باليدين، فهم جعلوا آية 

))$tB لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنم £"y‰u›الصرحية يف إثبات صفة اليدين هللا تعاىل جعلوها /" خ
يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا & Os9urrَ)): وهي قوله تعاىل] يس[نظري آية 

$VJ"yè÷Rr& "ظ واملعىن، وقد ذكر الشيخ وليس األمر كذلك، بل هذا غلط من جهة اللف
ألنه هنا أضاف الفعل إىل األيدي فصار شبيهاً بقوله . الفروق بني اآليتني كما يأيت يف كالمه إن شاء اهللا

))$yJ٦خsù  
....................................................................................  

 ِتب٣ن/كَسƒد÷‰ƒr&]"مث قال" ملا خلقت: "اك أضاف الفعل إليه فقالوهن] ٣٠: الشورى :
  ".بيدي"



__________  
  .١٨٢٧كتاب اإلمارة رقم ) ٣/١٤٥٨(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

)١/١٧٦(  

  

/ t@ِ))وأيضاً فإنه هناك ذكر نفسه املقدسة بصيغة املفرد، ويف اليدين ذكر لفظ التثنية، كما يف قوله 
وهنا أضاف األيدي إىل صيغة اجلمع فصار كقوله ] ٦٣ :املائدة"[٦tBفِ،qغb$tGsيداه ب

"))جچgrB $uZم^د›ôمr'١٤القمر /"[خ.[  
  u‰دx8((و] ١:امللك"[$#Jّ٩ك=à7ù/ خ‹u‰دnح((وهذا يف اجلمع نظري قوله 

  .يف املفرد] ٢٦: آل عمران"[y‚ّ9$#ژِچç/ خ
: تارة بصيغة اجلمع، كقولهفاهللا سبحانه وتعاىل يذكر نفسه تارة بصيغة املفرد مظهراً أو مضمراً، و

))$¯Rا ) خحفَت ا لَكنحفَت$YZ٧ خoB]"وأمثال ذلك، وال يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ] ١:الفتح
ألن صيغة اجلمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، ورمبا تدل على معاين أمسائه، وأما صيغة التثنية فتدل 

كان كقوله . ا منعك أن تسجد ملا خلقت بيديم: على العدد احملصور، وهو مقدس عن ذلك فلو قال
ولو قال خلقت بيدي، بصيغة اإلفراد " بيدك اخلري"و" بيده امللك"وهو نظري قوله " مما عملت أيدينا"

  .بصيغة التثنية" خلقت بيدي: "لكان مفارقاً له، فكيف إذا قال
 مثل ما دل عليه القرآن، كما هذا مع داللة األحاديث املستفيضة بل املتواترة، وإمجاع سلف األمة على

املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني "هو مبسوط يف موضعه، مثل قوله 
  .وأمثال ذلك" الذين يعدلون من كلمهم وأهليهم وما ولوا

  .إخل.."ألنه هنا أضاف الفعل إىل األيدي"قوله 
....................................................................................  

  :وهي كما يلي] يس[وآية ] ص[ذكر الشيخ هنا فروقاً من جهة اللفظ ومن جهة املعىن بني آية 
أسند الفعل إىل ] يس[ويف آية " خلقت"أسند الفعل إىل نفسه حيث قال ] ص[أنه يف آية : األول

  .وهذا فرق لفظي" عملت أيدينا"األيدي فقال 
ذكر اهللا تعاىل نفسه بصيغة اجلمع ] يس[ذكر اهللا تعاىل نفسه بصيغة اإلفراد ويف آية ] ص[يف آية : الثاين

  .الدالة على التعظيم

)١/١٧٧(  

  



  .ذكرها بصيغة اجلمع] يس[ويف آية . ذكر اليدين بصيغة التثنية] ص[يف آية : الثالث
فإنه أسند الفعل ] يس[إىل اليدين بالباء، أما يف آية أسند الفعل إىل نفسه وعداه ] ص[أنه يف آية : الرابع

  .إىل األيدي، وحينئذ فال جمال للتعدية باحلرف
وقد ذكر الشيخ يف ضوء ذلك بعض . فهذه أربعة فروق لفظية، وهي فروق هلا أثر يف الداللة واملعىن

  :املقارنات وهي
من حيث ذكر " ٦tBفِ،qغb$tGsيداه ب/ t@ِ)): تشبه آية املائدة وهي قوله تعاىل] ص[آية 

  .اليدين بلفظ التثنية
 كَسبت٦sù خyJ$: ((فهي شبيهة بقوله تعاىل: تشبه عدداً من اآليات] يس[وآية 

  .من حيث إسناد الفعل إىل األيدي" &ƒr‰÷د٣ƒن/ِ
وذلك من جهة ذكر املثىن بلفظ اجلمع، /" خ'rمô‹م^دgrB $uZجچ: (("وهي شبيهة بقوله تعاىل

  يف اللغة العربية إذا أضيف إىل مثىن أو مجع فإنه جيمع، ومنفاملثىن 
....................................................................................  

وقوله ] ٣٨: املائدة"[&ƒr‰÷دgtƒكsù $yJ$$%ـèsّمq# :(((شواهده قوله تعاىل
  ].٤:التحرمي" [ صغت قُلُوبكُما ô‰s)sù:((تعاىل

فكذلك هنا ملا ذكر اهللا تعاىل نفسه بصيغة اجلمع الدالة على التعظيم، وأضاف الصفة املثناة إليه، ذكرها 
بيده "تشبه آية امللك، وهي قوله ] يس[كما أن آية " بأعيننا"وقوله " أيدينا: "بصيغة اجلمع، كما يف قوله

ر لفظ اليد بصيغة املفرد، واملفرد املضاف من جهة ذك" بيدك اخلري: "، وآية آل عمران، وهي قوله"امللك
يعم كل ما يدخل حتت مسماه، وقد دلت النصوص األخرى أن هللا تعاىل يدين تليقان به سبحانه، ال 

متاثل أيدي املخلوقني، كما هو الشأن يف سائر صفاته، وهذه اآليات وإن كانت تدل على إثبات صفة 
إثبات هذه الصفة بعضها أصرح من بعض يف الداللة على ذلك اليد هللا تعاىل إال أن اآليات الواردة يف 

  .والبعد عن شبهة ااز

)١/١٧٨(  

  

مث "  خلَقْت بِيدي ٩دyJ$: ((وهي قوله تعاىل] ص[فأصرح آية يف ذلك وأبعد آية عن شبهة ااز آية 
تدل به عند أهل وإن كان اجلمع مما يس" ٦tBفِ،qغb$tGsيداه ب/ t@ِ))آية املائدة وهي قوله 

  .السنة و اجلماعة على إثبات هذه الصفة
  :وهناك فرق بني اآليتني يف املعىن وهو

  .تدل على خلق آدم باليدين، وفيه فضيلة آلدم وخصوصية تشريف] ص[أن آية 



فال تدل على أن اهللا تعاىل خلق األنعام بيديه، ولو كانت تدل على ذلك مل يكن آلدم ] يس[أما آية 
  ى سائر املخلوقات؛ فهذا األسلوب يف اللغةخصوصية عل

....................................................................................  
مثل . العربية ال يدل على خصوص فعل اليدين، بل يعرب ذا عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغريها

، ]٣٠: الشورى" [&ƒr‰÷د٣ƒن/مصيبة فَبِما كَسبتِ  أَصابكُم منtBur $: ((!قوله تعاىل
فيدخل يف ذلك كل ما كسبه اإلنسان سواء كان بيديه أم بغريها من سائر جوارحه، ومن أساليب اللغة 

هذا : العربية إسناد الفعل لليدين؛ وإن مل يكن الفعل حصل باليدين، ألما أداة الفعل يف الغالب، فيقال
  . وإن كان شيئاً قاله بلسانهمبا كسبت يداك،

  .فهذا فرق بني اآليتني فاهللا تعاىل خلق آدم بيديه وخصه بذلك تكرمياً وتشريفاً
مثل آية ] ص[إن آية : وخلق سائر األنعام مبشيئته وقدرته وكلماته الكونية فبطل ذا قول من قال

  ).١(مبا سبق بيانه من الفروق اللفظية واملعنوية] يس[
آن على إثبات اليدين فقد دلت السنة املتواترة على ذلك، وأمجع السلف على إثبات صفة وكما دل القر
  .اليدين هللا تعاىل

__________  
 ضمن ٣٩٨-٣٨٦، رد الدارمي على املريسي ص ٣٧٠-٦/٣٦٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

  .١٦٣-٢/١٥٥، خمتصر الصواعق ١/٢٦٦عقائد السلف، الصواعق املرسلة البن القيم 

)١/١٧٩(  

  

ومن أدلة السنة على ذلك حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص يف صحيح مسلم وغريه قال قال رسول 
املقسطون عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن، وكلتا يديه ميني : (- صلى اهللا عليه وسلم -اهللا 

  ).الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا
ومعىن ميني أي ذات مين وخري " وكلتا يديه ميني"أي يلون يده اليمني بدليل قوله " عن ميني الرمحن"وقوله 

وبركة، ويف ذلك احتراز لدفع توهم النقص يف اليد األخرى وهللا تعاىل يدان، ونطق القرآن بإثبات 
  ].٦٧: الزمر"[ مطْوِيات بِيمينِهuq"yJ،،9$#ur ؛Vف:((اليمني كما قال تعاىل

....................................................................................  
ويف بعض األلفاظ قال اليد . وورد يف بعض األلفاظ تسمية اليد األخرى بالشمال كما يف صحيح مسلم

  .األخرى
نه فإحدى يدي الرب تعاىل تسمى اليمىن، وله يد أخرى، وإن كان وصف اليمني شامالً لكلتا يديه سبحا



وتعاىل، ولو كانت كلتا يديه تسمى بذلك مل يكن لتخصيص املقسطني بأم عن ميني الرمحن معىن، ال 
  .وكلتا يديه ميني: سيما وقد قال

وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص املتنازع يف معناها من جنس ظاهر النصوص املتفق على معناها، 
عاىل ملا أخرب أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، واتفق والظاهر هو املراد يف اجلميع، فإن اهللا ت

كان من املعلوم أم مل -أهل السنة وأئمة املسلمني على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد 
  .يريدوا ذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا
حقيقة، مل يكن مرادهم أنه مثل املخلوق الذي وكذلك ملا اتفقوا على أنه حي حقيقة، عامل حقيقة، قادر 

  .هو حي عليم قدير

)١/١٨٠(  

  

اللَّه ' §سإجz((، ]٥٤: املائدة"[ur†نtدçmtRq™6¼ےيحبهم : (( فكذلك إذا قالوا يف قوله
 استوى علَى NèO§: ((، وقوله]١١٩: املائدة"[مçm÷Ztعنهم ورضوا 

 على ظاهره؛ مل يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء إنه]: ٥٤: األعراف"[yêّ9$#گَ¸ؤ
  .املخلوق، وال حباً كحبه، وال رضا كرضاه

  .اخل..." وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص"قوله 
إن ظاهر نصوص : القائل: هذا رجوع للكالم على أصل القاعدة بعد استطراد، واملراد بالقائل هنا أي

واملراد بالنصوص املتنازع يف معناها ما عدا الصفات السبع، كنصوص . الصفات مراد أو غري مراد
صفات الفرح والرضى واحملبة واالستواء، والنصوص املتفق على معناها هي نصوص الصفات السبع 

  .كالعلم والقدرة واحلياة، والكالم هنا مع األشاعرة
رض لبيان مذهب أهل السنة واجلماعة، هذا الكالم معت. إخل..." والظاهر هو املراد يف اجلميع: "وقوله

يف النصوص املتفق على معناها، واملتنازع يف معناها، فظاهرها مراد، : وهو أن الظاهر مراد يف اجلميع أي
  وهي على حقيقتها، وليس معىن

...................................................................................................
...........  

ذلك أن صفات اهللا تعاىل مثل صفات املخلوق، بل هللا تعاىل من هذه الصفات كلها ما يناسبه، وخيتص 
  .به، ويليق به سبحانه، ال يشركه وال يشبهه يف ذلك أحد من خلقه

فإن كان املستمع يظن أن ظاهر الصفات متاثل صفات املخلوقني، لزمه أن ال يكون شيء من ظاهر ذلك 
اً، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق باخلالق وخيتص به، مل يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن مراد



وليس يف العقل وال يف السمع ما ينفي هذا إال من جنس ما ينفي . يكون مراداً إال بدليل يدل على النفي
  .به سائر الصفات، فيكون الكالم يف اجلميع واحداً

  .اخل..." ظن أن ظاهر الصفاتفإن كان املستمع ي"قوله 

)١/١٨١(  

  

املراد باملستمع هنا هو املخاطب الذي يعتقد أن ظاهر النصوص املتنازع يف معناها من جنس ظاهر 
النصوص املتفق على معناها، فال خيلو إما أن يريد بالظاهر ما مياثل صفات املخلوقني، أو ما يليق باهللا 

  .تعاىل وخيتص به
 إن -النصوص املتنازع يف معناها والنصوص املتفق على معناها: أي-اهر اجلميع فإن كان يعتقد أن ظ

  .كان يعتقد أن ظاهرها هو التمثيل، فيجب عليه أن ينفي هذا الظاهر الذي يظنه
وإن كان يعتقد أن ظاهر اجلميع هو ما يليق باهللا تعاىل وخيتص به، فليس له نفي شيء من ظاهر هذه 

لى النفي، وليس يف العقل وال يف السمع ما ينفي هذا إال ما هو من جنس ما النصوص إال بدليل يدل ع
ينفي به املعطلة سائر الصفات، كشبهة التشبيه، وشبهة التركيب، وشبهة التجسيم، تلك الشبه اليت 

  .يتذرع ا الفالسفة واجلهمية وحنوهم لنفي سائر الصفات دون تفريق بني الصفات
ا ما هي أعيان وأجسام، وهي أبعاض لنا، كالوجه واليد؛ ومنها ما هي معان وبيان هذا، أن صفاتنا منه

  .وأعراض، وهي قائمة بنا، كالسمع والبصر والكالم والعلم والقدرة
إن ظاهر هذا غري : مث إن من املعلوم أن الرب ملا وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، مل يقل املسلمون

 يف حقنا؛ فكذلك ملا وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه، مل مراد، ألن مفهوم ذلك يف حقه مثل مفهومه
يوجب ذلك أن يكون ظاهره غري مراد، ألن مفهوم ذلك يف حقه كمفهومه يف حقنا، بل صفة املوصوف 

  .تناسبه
فإذا كانت نفسه املقدسة ليست مثل ذوات املخلوقني، فصفاته كذاته ليست مثل صفات املخلوقني، 

كنسبة صفة اخلالق إليه، وليس املنسوب كاملنسوب، وال املنسوب إليه ونسبة صفة املخلوق إليه، 
) ١)(ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر: (- صلى اهللا عليه وسلم -كاملنسوب إليه؛ كما قال النيب 

  .فشبه الرؤية بالرؤية، ومل يشبه املرئي باملرئي
  .اخل..." وبيان هذا، أن صفاتنا"قوله 

__________  
" وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة: "ه مبعناه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قوله تعاىلأخرج) ١(

  .٧٤٣٧برقم 



)١/١٨٢(  

  

أي وبيان ما تقدم من أن ظاهر مجيع نصوص الصفات مراد؛ ألن الظاهر هو ما يليق باهللا تعاىل وخيتص 
ها ما هي أعيان أي متعينة متشخصة به، كما هو قول أهل السنة واجلماعة، مما يبني هذا أن صفاتنا من

يد اإلنسان بعضه، : وأجسام، واجلسم هو الشيء الكثيف كالبدن، وهي أبعاض لنا أي بعض منا، تقول
ومن صفاتنا ما هي معان وأعراض، أي معنوية ال تقوم بنفسها كالعلم . ووجهه بعضه، أو بعض منه

  .والقدرة
....................................................................................  

إن ظاهر : ملا أخرب اهللا تعاىل عن نفسه بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير-ومل يقل املسلمون 
إن ظاهر ذلك مراد؛ ألن مفهومه : هذا غري مراد؛ ألن مفهوم ذلك يف حقه كمفهومه يف حقنا، بل قالوا

فاته ال يقال هلا أعراض، ألن العرض هو الذي يعرض ويزول، وال يف حقه ليس كمفهومه يف حقنا، فص
يقال هلا أبعاض؛ ألن ذلك يشعر بالتجزؤ ومن نزه اهللا تعاىل عن األعراض واألبعاض من نفاة الصفات، 
فالبد من مواجهته باالستفصال كما تقدم يف حكم األلفاظ املة يف القاعدة الثانية، وكذلك ملا أخرب 

ق آدم بيديه مل يوجب ذلك أن يكون ظاهره غري مراد، ألن مفهوم ذلك يف حقه كمفهومه يف اهللا أنه خل
إن ظاهر نصوص الصفات : حقنا، وهو التمثيل، فلما كان هذا الظن وهذا املفهوم منتفياً مل يقل املسلمون

ي يناسبه، فكما إن ظاهره مراد؛ ألن ظاهرها هو ما يليق باهللا تعاىل من الوصف الذ: غري مراد، بل قالوا
  .أن للمخلوق صفة تناسبه، فلله تعاىل صفة تناسبه

وإذا كانت ذات اهللا تعاىل ليست مثل ذوات املخلوقني، فكذلك صفاته ليست كصفات املخلوقني، 
  ّ§}: ((وقد قال تعاىل. والكالم يف الصفات كالكالم يف الذات

s9 ٌءيش هثْله شيء ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعالهفاهللا تعاىل ليس كمثل] ١١:الشورى"[ كَم.  

)١/١٨٣(  

  

املنسوب هو الصفة، واملنسوب ": وليس املنسوب كاملنسوب، وال املنسوب إليه كاملنسوب إليه: "وقوله
ليست الصفة املنسوبة إىل اهللا كالصفة املنسوبة إىل املخلوق، وال املنسوب إليه : إليه هو املوصوف، أي

  .وليس اخلالق الذي تنسب إليه صفاته كاملخلوق الذي تنسب إليه صفاته: أي: هكاملنسوب إلي
....................................................................................  
 صلى اهللا -واستشهد الشيخ هنا حبديث الرؤية وقد ذكره مبعناه، وقد جاء بألفاظ كثرية ومنها قوله 

فالرؤية والرائي يف املوضعني يف . احلديث) ١)(إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر: (- عليه وسلم



احلديث متعلقة باملخلوق ولذا شبه الرؤية بالرؤية، فرؤية املؤمنني لرم تشبه رؤيتهم للشمس صحواً 
  :والقمر ليلة البدر من حيث

  . اجلالء والوضوح وعدم اخلفاء-١
  .وفيه رد على األشاعرة القائلني بأنه يرى ال يف جهة أا رؤية من العلو، -٢
  . الرؤية من غري إحاطة-٣

وأما املرئي فاملذكور أوالً هو اهللا تعاىل واملذكور ثانياً هو القمر، وال يقصد يف احلديث تشبيه املرئي 
 الرؤية بالرؤية، فشبه: باملرئي؛ ألن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء، وهلذا قال الشيخ تعليقاً على هذا احلديث

  .ومل يشبه املرئي باملرئي
  القاعدة الرابعة

وهي أن كثرياً من الناس يتوهم يف بعض الصفات، أو يف كثري منها، أو أكثرها، أو كلها، أا متاثل 
  :صفات املخلوقني؛ مث يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع يف أربعة أنواع من احملاذير

  .ن النصوص بصفات املخلوقني، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل كونه مثل ما فهمه م-أحدها 
__________  

، ٧٤٣٤برقم " وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة:+رواه البخاري كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل) ١(
  .١٨٢ومسلم يف كتاب اإلميان برقم 

)١/١٨٤(  

  

وص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات  أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّله بقيت النص-الثاين 
حيث ظن أن الذي -الالئقة باهللا، فيبقى مع جنايته على النصوص، وظنه السيئ الذي ظنه باهللا ورسوله 

 قد عطل ما أودع اهللا ورسوله يف كالمهما من إثبات الصفات -يفهم من كالمهما هو التمثيل الباطل
  .هللا سبحانههللا، واملعاين اإلهلية الالئقة جبالل ا

  . أنه ينفي تلك الصفات عن اهللا بغري علم، فيكون معطالً ملا يستحقه الرب تعاىل-الثالث
  . أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات املوات واجلمادات، أو صفات املعدومات-الرابع

 وعطل فيكون قد عطل صفات الكمال اليت يستحقها الرب تعاىل، ومثّله باملنقوصات واملعدومات،
النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلوهلا هو التمثيل باملخلوقات، فيجمع يف اهللا ويف كالم 

  .اهللا بني التعطيل والتمثيل، فيكون ملحداً يف أمسائه وآياته
  .اخل..." وهي أن كثرياً من الناس: القاعدة الرابعة"قوله 

....................................................................................  



أن ما سبق تقريره من أن ظاهر نصوص الصفات مراد وهو ما يليق باهللا تعاىل وخيتص به من صفات : أي
الكمال، وأن الزعم بأن الظاهر غري مراد باطل، سواء جعل الظاهر هو التمثيل فهو باطل من حيث ظن 

على ما يليق باهللا تعاىل، أو جعل الظاهر الذي هو ما أن ذلك هو ظاهر النصوص وإن أثبت الصفات 
يليق باهللا من إثبات الصفات متثيالً فهو مبطل من حيث نفى الظاهر الالئق باهللا تعاىل، وهذا يتبني 

بالقاعدة الرابعة اليت سيتكلم عليها املؤلف هنا، ومدارها عما يترتب عليه توهم التشبيه يف صفات اهللا 
اً من الناس يتوهم يف بعض الصفات أو يف كثري منها أو أكثرها، أو كلها، أا متاثل تعاىل، وهي أن كثري
  .صفات املخلوقني

)١/١٨٥(  

  

هذا التنويع الذي ذكره املؤلف راجع إىل تنوع الناس يف توهم التمثيل، فمنهم من يتوهم ذلك يف كل 
أو أكثرها كاألشاعرة وحنوهم؛ مث إن الصفات كاجلهمية واملعتزلة، ومنهم من يتوهم ذلك يف كثري منها 

  :هذا املتوهم يريد أن ينفي تلك الصفات اليت فهم منها التمثيل، فيقع يف أربعة أنواع من احملاذير
ظنه واعتقاده أن ظاهر نصوص الصفات مماثلة صفات اهللا خللقه، فجعل مدلول كالم اهللا الكفر : أحدها

  .والضالل
النصوص التمثيل ونفى الصفات من أجل ذلك، عطّل النصوص عما دلت أنه ملا اعتقد أن ظاهر : الثاين

  .عليه من احلق الذي أراده اهللا ورسوله
  .وهذان احملذوران يتعلقان بالنصوص الشرعية، فقد مجع فيهما بني التعطيل والتمثيل

  .لكمالأنه ينفي عن اهللا تعاىل صفات كماله بغري علم، فيعطل الرب عما جيب له من صفات ا: الثالث
....................................................................................  

أن تعطيله ذلك يؤول به إىل وصف اهللا تعاىل بنقيض صفاته، فيصفه بصفات اجلمادات : الرابع
  .والناقصات، أو املعدومات واملمتنعات

ه األربعة كلها حمذورة وتنايف تعظيم اهللا تعاىل وتعظيم وهذان احملذوران يتعلقان بصفات الرب تعاىل، وهذ
  .كالمه، وكل واحد من هذه األربعة كاف يف بيان فساد مذهب املعطلة

مث إن الشيخ بعد أن فصل هذه احملاذير ذكرها جمملة مبيناً أا من اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل وآياته وذلك 
إىل قوله " فيكون قد عطل صفات الكمال"خل، فقوله إ... فيكون قد عطل صفات الكمال"يف قوله 

" باملخلوقات"إىل قوله " وعطل النصوص عما دلت عليه"فيه ذكر للثالث والرابع وقوله " واملعدومات"
  .فيه ذكر الثاين مث األول

  .فيه إمجال لتلك احملاذير بعد إمجال" فيجمع يف اهللا ويف كالم اهللا بني التعطيل والتمثيل: "وقوله



)١/١٨٦(  

  

مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف اإلله بالعلو والفوقية على املخلوقات، واستوائه على 
العرش؛ فأما علوه ومبيانته للمخلوقات فيعلم بالعقل املوافق للسمع، وأما االستواء على العرش فطريق 

 وال خارجه، وال مباينه وال العلم به هو السمع، وليس يف الكتاب والسنة وصف له بأنه ال داخل العامل
  .مداخله
  .اخل..." مثال ذلك أن النصوص كلها"قوله 
أن النصوص الشرعية قد تظافرت : مثال ما وقع فيه توهم متثيل صفات اهللا تعاىل بصفات خلقه: أي

وتنوعت بوصف اهللا تعاىل بالعلو على املخلوقات، واالستواء على العرش، وهناك فروق بني االستواء 
  :لعرش والعلو وهيعلى ا

  . أن العلو ثابت بالعقل والسمع، وأما االستواء فطريق العلم به هو السمع-١
  . أن العلو صفة ذاتية، وأما االستواء فصفة فعلية-٢
أن اهللا تعاىل عالٍ على مجيع اخللق، وأما االستواء فهو :  أن العلو عام على مجيع املخلوقات، أي-٣

  .خاص بالعرش
تاب وال يف السنة وصف اهللا تعاىل بأنه ال داخل العامل وال خارجه كما يقوله نفاة العلو ومل يأت يف الك

  .املعطلة؛ ألن هذا قول باطل ممتنع
فيظن املتوهم أنه إذا وصف باالستواء على العرش كان استواؤه كاستواء اإلنسان على ظهور الفلك 

لتستووا علَى ) ١٢(الْأَنعامِ ما تركَبونَ  لَكُم من الْفُلْك وyèy_ur@ں: ((واألنعام، كقوله
فيتخيل أنه إذا كان مستوياً على العرش كان حمتاجاً إليه ] ١٣-١٢: الزخرف"[كgàكq'حnح¾

 كحاجة املستوي على الفلك واألنعام، فلو اخنرقت السفينة لسقط املستوي عليها، ولو عثرت الدابة خلر
 أن ينفي -بزعمه-ه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعاىل، مث يريد فقياس هذا أن. املستوي عليها

  .ليس استواؤه بقعود وال استقرار: هذا فيقول
  .اخل..." فيظن املتوهم أنه إذا وصف"قوله 

)١/١٨٧(  

  

يظن هذا املتوهم أن اهللا تعاىل إذا وصف باالستواء على العرش لزم أنه يكون استواؤه كاستواء : أي
ى الفلك واألنعام، ومعلوم أن استواء املخلوق على غريه يكون حمموالً ومعتمداً على ما حتته املخلوق عل

  .من سفينة أو سيارة أو غري ذلك، فلو غرقت السفينة أو عثرت الدابة خلر من فوقها ألنه تبع هلا



ق على املخلوق، فهذا املتوهم ظن أنه يلزم من استواء اهللا تعاىل على العرش ما يلزم من استواء املخلو
فرييد أن ينفي هذا املعىن الباطل الذي فهمه، فينفي تبعاً لذلك ما دل عليه النص من املعىن احلق، فيقول 

إنه االستيالء، : ليس استواؤه بقعود وال استقرار، فإن كان مؤوالً قال: هذا املتوهم يف تفسري االستواء
  .وإن كان مفوضاً قال اهللا أعلم مبراده به

ر االستواء عند السلف بالعلو واالرتفاع، واالستقرار، والصعود، أما لفظ القعود فلم يذكر يف وقد فس
  اآلثار املروية يف تفسري االستواء، وأما لفظ اجللوس فقد

....................................................................................  
إىل اهللا تعاىل، وأنه جيلس على كرسيه كيف شاء سبحانه، ورمبا أطلق ورد يف بعض اآلثار نسبة اجللوس 

، لكن األوىل )١(بعض األئمة هذا اللفظ أيضاً، وسياق كالم الشيخ يشعر بأن االستواء يتضمن القعود
  .التوقف يف إطالق هذا اللفظ إال أن يثبت

، فإن كانت احلاجة داخلة !ستواءوال يعلم أن مسمى القعود واالستقرار يقال فيه ما يقال يف مسمى اال
يف ذلك فال فرق بني االستواء والقعود واالستقرار، وليس هو ذا املعىن مستوياً وال مستقراً وال قاعداً، 

  .وإن مل يدخل يف مسمى ذلك إال ما يدخل يف مسمى االستواء فإثبات أحدمها ونفي اآلخر حتكم
القعود فروقاً معروفة، ولكن املقصود هنا أن يعلم خطأ وقد علم أن بني مسمى االستواء واالستقرار و

  .من ينفي الشيء مع إثبات نظريه
وكان هذا اخلطأ من خطئه يف مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء اإلنسان على ظهور 

  .األنعام والفلك
__________  

  .١/٤٣٥نقض التأسيس ) ١(

)١/١٨٨(  

  

  .اخل..." قعودوال يعلم أن مسمى ال"قوله 
يقال هلذا الغالط املتوهم يف القعود واالستقرار ما يقال يف االستواء، فإن كانت احلاجة داخلة يف : أي

مفهوم االستواء الذي يثبته والقعود واالستقرار فاهللا تعاىل ذا املعىن واالعتبار ليس مستوياً وال مستقراً 
 عما سواه، وإن كانت احلاجة غري داخلة وأنه ال يدخل يف وال قاعداً؛ ألنه تعاىل مرته عن احلاجة بغناه

  .مسمى القعود واالستقرار إال ما يدخل يف مسمى االستواء، فإثبات أحدمها ونفي اآلخر حتكم
فاملنفي هو احلاجة واالفتقار، فهذا هو املعىن الذي جيب ترتيه اهللا تعاىل عنه، فمدار النفي هو النقص، فما 

ه اهللا تعاىل عنه، وال ينفي الكمال بناء على توهم النقص، فاهللا تعاىل مستوٍ على كان نقصاً وجب ترتي



  العرش استواء يليق جبالله،
....................................................................................  

فهذا املتوهم جعل . يه تعاىلليس فيه حاجة وال افتقار؛ ألنه تعاىل الغين عما سواه، وكل شيء حمتاج إل
احلاجة الزمة ملطلق االستواء، ومثّل لذلك بسقوط املستوي على السفينة، وخرور الراكب على الدابة، 

فإن املعىن العام الكلي املشترك لالستواء ال يستلزم احلاجة، وإمنا يستلزم احلاجة استواء . وهذا غلط
  .املخلوق

  ).١(هو استواء بال حاجة وال افتقارأما استواء الرب تعاىل على العرش ف
وهناك فروق بني االستواء واالستقرار والقعود، فاالستواء فسر باالرتفاع واالستقرار والصعود والعلو، 

  .واالستقرار فيه معىن الثبات وهو خالف االضطراب، والقعود هو خالف القيام
شيء، فقد يكون قعوداً بال استقرار فالقعود على الشيء، واالستقرار على الشيء، واالستواء على ال

وأما االستواء فإنه يتضمن االستقرار، فكل استواء استقرار وليس كل استقرار . والعكس كذلك
  .استواًء

__________  
  .١٧/٣٧٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٨٩(  

  

ا أضاف إليها سائر وليس يف هذا اللفظ ما يدل على ذلك، ألنه أضاف االستواء إىل نفسه الكرمية، كم
أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق مث استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بىن السماء بأيد، وكما ذكر 

فلم يذكر استواء مطلقاً يصلح للمخلوق، وال عاماً . أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، وأمثال ذلك
  .كر استواء أضافه إىل نفسه الكرميةيتناول املخلوق، كما مل يذكر مثل ذلك يف سائر صفاته، وإمنا ذ

 لكان استواؤه مثل استواء -تعاىل اهللا عن ذلك- أنه هو مثل خلقه -على وجه الفرض املمتنع-فلو قُدر 
أما إذا كان هو ليس مماثالً خللقه، بل قد علم أنه الغين عن اخللق، وأنه اخلالق للعرش ولغريه، وأن . خلقه

 الغين عن كل ما سواه، وهو مل يذكر إال استواء خيصه، مل يذكر استواء كل ما سواه مفتقر إليه، وهو
 فكيف -يتناول غريه وال يصلح له، كما مل يذكر يف علمه وقدرته ورؤيته ومسعه وخلقه إال ما خيتص به 

! جيوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان حمتاجاً إليه، وأنه لو سقط العرش خلر من عليه
  .نه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلاحدون علواً كبرياًسبحا

هل هذا إال جهل حمض وضالل ممن فهم ذلك، أو تومهه، أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك 
بل لو قدر أن جاهالً فهم مثل هذا، أو تومهه لبني له أن هذا ال جيوز، . على رب العاملني الغين عن اخللق



  .عليه أصالً، كما مل يدل على نظائره يف سائر ما وصف به الرب نفسهوأنه مل يدل اللفظ 
....................................................................................  

فهل يتوهم ] ٤٧: الذاريات/"[خ'ƒr‹÷&‰٧ بنيناها uK،،9$#ur$!نu: ((فلما قال تعاىل
  .دمي احملتاج، الذي حيتاج إىل زبل وجمارف وأعوان وضرب لنب وجبل طنيمتوهم أن بناءه مثل بناء اآل

)١/١٩٠(  

  

مث قد علم أن اهللا خلق العامل بعضه فوق بعض، ومل جيعل عاليه مفتقراً إىل سافله، فاهلواء فوق األرض، 
، وليس مفتقراً إىل أن حتمله األرض، والسحاب أيضاً فوق األرض، وليس مفتقرا إىل أن حتمله

فالعلي األعلى رب كل شيء ومليكه -والسماوات فوق األرض، وليست مفتقرة إىل محل األرض هلا 
أو كيف يستلزم علوه على ! إذا كان فوق مجيع خلقه، كيف جيب أن يكون حمتاجاً إىل خلقه، أو عرشه

 عن غريه وقد علم أن ما ثبت ملخلوق من الغىن! خلقه هذا االفتقار وهو ليس مبستلزم يف املخلوقات
  .فاخلالق سبحانه أحق به وأوىل

  .اخل...." وليس يف هذا اللفظ ما يدل "قوله 
  :أنه ال أساس هلذا التوهم يف داللة ألفاظ نصوص االستواء وذلك لوجوه: يبني الشيخ رمحه اهللا

 أن اهللا تعاىل ذكر استواء أضافه إىل نفسه كما أضاف إليه سائر الصفات كعلمه ومسعه وبصره -١
  .بنائه للسماء، فالقول يف االستواء كالقول يف هذه الصفاتو
 أن من املعلوم أنه تعاىل ليس مثل خلقه، فصفاته كذلك، فإن القول يف الصفات كالقول يف الذات، -٢

  .فلو كان اهللا تعاىل مثل خلقه لكانت صفاته مثل صفام
....................................................................................  

 أن من املعلوم أنه تعاىل غين عن كل ما سواه وذلك يتضمن غناه عن العرش وإن كان مستوياً عليه، -٣
  .بل هو املمسك للعرش وما دون العرش

 أن علو الشيء على غريه ال يستلزم حاجته إىل ما دونه، وذلك ثابت يف املخلوقات، فالسحاب -٤
وات بعضها فوق بعض، وليس شيء من ذلك مفتقراً إىل ما حتته، فاهللا تعاىل أوىل فوق األرض، والسما

أال يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه حاجة أو افتقار، ومن املعلوم أن ما ثبت للمخلوق من 
  ).١(الغىن فاهللا أوىل به
__________  

  .٣٧٢شرح العقيدة الطحاوية ص ) ١(

)١/١٩١(  



  

 أن هذا املعىن الباطل ال جيوز تومهه يف ألفاظ النصوص، وال اعتقاد أنه ظاهرها، فضالً وقد بني الشيخ
  ..."فهل هذا إال جهل حمض"عن أن جيوز ذلك املعىن الباطل على اهللا تعاىل وذلك يف قوله 

" ؟Jsكâ'qن من في السماِء أَنْ يخِسف بِكُم الْأَرض فَإِذَا هيBr&u دêYنL: ((وكذلك قوله
من توهم أن مقتضى هذه اآلية أن يكون اهللا يف داخل السماوات، فهو جاهل ضال ] ١٦: امللك[

متعلق مبا قبله ) يف(إن الشمس والقمر يف السماء، يقتضي ذلك، فإن حرف : باالتفاق، وإن كنا إذا قلنا
  .وما بعده، فهو حبسب املضاف واملضاف إليه

كان، وكون اجلسم يف احليز، وكون العرض يف اجلسم، وكون الوجه يف وهلذا يفرق بني كون الشي يف امل
املرآة، وكون الكالم يف الورق، فإن لكل نوع من هذه األنواع خاصية يتميز ا عن غريه، وإن كان 

  .مستعمالً يف ذلك كله) يف(حرف 
  .اخل..." yJ،،9$#$!ن من في دنBr&uدêYنL"وكذلك قوله "قوله 
ف اجلر وهلا معان، واألصل فيها الظرفية، ولكن هذه الظرفية ختتلف حبسب ما قبلها من حرو" يف"حرف 

إنه يفرق بني كون الشيء يف املكان، وكون اجلسم يف احليز، وكون العرض : وما بعدها وهلذا قال الشيخ
 عن يف كل هذه التراكيب للظرفية، ولكن لكل تركيب خاصية يتميز ا" يف"أن : إخل أي... يف اجلسم
  .اآلخر

  . فالشيء يف املكان يعين أنه قد يتسع لغريه-
واحليز ما شغله اجلسم من الفراغ، وعلى هذا فاحليز ال يسع غري اجلسم املتحيز .  واجلسم يف احليز-
  .فيه
  .صورته:  والوجه يف املرآة أي-
يف كل " يف "وهكذا صار لكل تركيب معىن خيصه، وأفادت.  والعرض يف اجلسم مبعىن أنه قائم به-

  .تركيب معىن خاصاً
....................................................................................  

)١/١٩٢(  

  

أي يقتضي أما يف داخل " إن الشمس والقمر يف السماء يتقضي ذلك: وإن كنا إذا قلنا: "وقول الشيخ
لك، وهذا هو املشهور عند املفسرين، والنصوص ليست السماء، وهذا يدل على أن الشيخ يذهب إىل ذ

صرحية يف هذا؛ ألن لفظ السماء حيتمل السماء املبنية، والسماء مبعىن العلو، فاإلخبار عن الشمس 
والقمر بأما يف السماء ليس نصاً بأما داخل السماء، ومن أجل هذا االحتمال مل يقطع احملققون 



ن الوصول إىل القمر، ومل يكفروا من صدقهم، وقد دلت القرائن بعد بكذب ما ادعاه بعض األجانب م
  .ذلك على كذم

اجلنة يف السماء أم يف : ولو قيل. يف السماء: العرش يف السماء أم يف األرض؟ لقيل: فلو قال قائل
  .وال يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل وال اجلنة. اجلنة يف السماء: األرض؟ لقيل

إذا سألتم اهللا اجلنة فسلوه : ( أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
  ).١)(الفردوس، فإا أعلى اجلنة، وأوسط اجلنة، وسقفها عرش الرمحن

فهذه اجلنة، سقفها الذي هو العرش فوق األفالك، مع أن كون اجلنة يف السماء، والسماء يراد به العلو، 
  : ((ق األفالك أو حتتها، قال تعاىلسواء كان فو

 uZّ٩t"Rr&ur$: ((وقال تعاىل] ١٥: احلج"[yJ،،9$#$! بِسببٍ إِلَى دنôJu‹ù=sù‰ك
  ].٤٨: الفرقان" [غgsكY'q#من السماِء ماًء 

  .اخل..." العرش يف السماء أم يف األرض: فلو قال قائل"قوله 
  .ض وكذا اجلنةمن املعلوم أن العرش يف السماء وليس يف األر

  .إن العرش يف السماء، أو اجلنة يف السماء مل يلزم أن يكون العرش وال اجلنة داخل السماوات: وإذا قيل
فوق السماوات ألن السماوات : فقد ثبت أن العرش سقف اجلنة، وهذه اجلنة فوق األفالك، أي

  ).٢(مستديرة
__________  

  .٢٧٩٠باب درجات ااهدين يف سبيل اهللا برقم أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، ) ١(
  .٢٥/١٩٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/١٩٣(  

  

السماوات أم حتتها، كما يف اآليتني اللتني ذكرمها : فالسماء يراد ا العلو سواء كان فوق األفالك أي
ن اإلخبار عن املخلوق بأنه وإذا كا. املؤلف، فالسماء يف اآلية األوىل سقف الدار، ويف الثانية السحاب

يف السماء ال يلزم منه أن يكون داخل السماوات، وال شيء آخر، فاخلالق تعاىل أوىل أال يلزم يف حقه 
  .ذلك إذ هو العلي األعلى سبحانه وتعاىل

وملا كان قد استقر يف نفوس املخاطبني أن اهللا هو العلي األعلى، وأنه فوق كل شيء، كان املفهوم من 
  .أنه يف السماء، أنه يف العلو، وأنه فوق كل شيء]: ١٦: امللك"[yJ،،9$#$! في دنB¨`((: قوله

، إمنا أرادت العلو مع عدم ختصيصه باألجسام )١(يف السماء: أين اهللا؟ قالت: وكذلك اجلارية ملا قال هلا
  .املخلوقة وحلوله فيها



فوقها كلها هو يف السماء، وال يقتضي هذا العلو، فإنه يتناول ما فوق املخلوقات كلها، فما : وإذا قيل
إن العرش : أن يكون هناك ظرف وجودي حييط به، إذ ليس فوق العامل شيء موجود إال اهللا، كما لو قيل

  .يف السماء، فإنه ال يقتضي أن يكون العرش يف شيء آخر موجود خملوق
  .اخل..." وملا كان قد استقر يف نفوس املخاطبني"قوله 

خ أن املراد بالسماء العلو، وأنه من املستقر يف نفوس الناس أن اهللا تعاىل هو العلي األعلى، ملا بني الشي
وأنه فوق كل شيء، ذكر أم يفهمون من وصف اهللا تعاىل بأنه يف السماء أن معناه أنه يف العلو، وأنه 

 يتناول ما فوق فوق كل شيء، دون أن يكون يف شيء موجود حييط به، أو حيصره أو حيويه، فإن العلو
املخلوقات، وإذا كان املخلوق ميكن أن يوصف بأنه يف العلو، دون أن يكون يف شيء وجودي حيويه 
وحييط به كما يف العرش، فاخلالق أوىل وأحرى بأال يستلزم وصفه بأنه يف السماء أن يكون يف شيء 

  .وجودي، حييط به، وحيصره
  :فلكل مقام مقال

  .ء، فإنه يعىن به العلو النسيبالطري يف السما: فإذا قلنا
__________  

  .٥٣٧أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، برقم ) ١(

)١/١٩٤(  

  

....................................................................................  
  .م عمارهااملالئكة يف السماء، فإنه يعىن به السماوات املبنية فإ: وإذا قلنا
اجلنة يف السماء، كان هذا حمتمالً أن تكون داخل السماوات، أو فوقها، وأما الفردوس اليت : وإذا قلنا

  .سقفها عرش الرمحن، وهي أعلى اجلنة، فإا فوق السماوات، وهي يف العلو، وهكذا العرش
  .علو، العلو املطلقفكل ما كان يف العلو فهو يف السماء، وما فوق املخلوقات مجيعاً فهو يف ال

  .علو نسيب، وعلو مطلق: فالعلو نوعان
  .فالعلو النسيب يكون يف حق املخلوقات، فبعضها فوق بعض، فوصف املخلوق بالعلو هو بالنسبة ملا دونه
  .أما العلو املطلق على كل شيء، فهو يف حق الباري سبحانه وتعاىل، فله العلو املطلق ذاتاً وقدراً وقهراً

 k=|¹_{urدYt7¨٣نNِ)): أن السماء املراد ا األفالك، كان املراد أنه عليها، كما قالوإذا قدر 
: آل عمران"[{$#F' في اعsùِژچإ،rç#: ((وكما قال] ٧١: طه"[Z9$#÷‚¨@في جذُوعِ ب

. فالن يف اجلبل، ويف السطح: ويقال] ٢: التوبة"[{$#F' في اعsùِإ،‹sكq#: (((وكما قال] ١٣٧
  .أعلى شيء فيهوإن كان على 



  .اخل..." وإذا قدر أن السماء املراد ا األفالك"قوله 
  ".أأمنتم من يف السماء: "هذا متام الكالم على قوله تعاىل

العلو، فمعىن أن اهللا يف : أا للظرفية، ومعىن السماء" يف"ما معىن أن اهللا يف السماء؟ األصل يف معىن 
يعين األفالك أي " أأمنتم من يف السماء((راد بالسماء يف قوله وإذا قدر أن امل. يف العلو: السماء، أي

على، ولذلك شواهد يف لغة العرب، وكما : مبعىن" يف"السماوات السبع الطباق املبنية، فيتعني أن تكون 
  .مبعىن على" يف"يف اآليتني واملثالني اللذين ذكرمها املؤلف فإن 

)١/١٩٥(  

  

يريد لفظ السماء الذي يف "  املراد ا األفالك كان املراد أنه عليهاوإن قدر أن السماء: "وقول الشيخ
وقد جعل هذا التفسري احتماالً مما يدل على أن الراجح عنده . اآلية، ويريد باألفالك السماوات السبع

  ).١(للظرفية، وال منافاة بني التفسريين" يف"أن معىن السماء يف اآلية العلو، و
  القاعدة اخلامسة

يتدبرونَ الْقُرَآنَ ولَو كَانَ منxsùr & ں: ((علم ما أخربنا به من وجه دون وجه، فإن اهللا تعاىل قالأنا ن
يدبروا & On=sùrَ)): ، وقال]٨٢: النساء"[٢ںWژچدZ#عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا 

tAِqs)ّ9$#]"وقال ]٦٨: املؤمنون ،))ë"=tGد .أُولُو أَن ذَكَّرتيلو هاتوا َآيربديل كاربم كإِلَي اهلْنز
يتدبرونَ الْقُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ & xsùrں: ((، وقال]٢٩:ص"[{$#t6ّ9F="ة
!$yg٩ن$xّے%r&]"فأمر بتدبر الكتاب كله]٢٤: حممد ،.  

الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر  الَّذي أَنزلَ علَيكuqèd : ((وقد قال تعاىل
متشابِهات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا 

آل "[{$#t6ّ9F="لراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ َآمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو ةاللَّه وا
  ].٧: عمران
  .اخل..." أنا نعلم ما أخربنا به من وجه دون وجه: القاعدة اخلامسة"قوله 

__________  
  .٢/٣٨٣العقيدة الطحاوية ، شرح ٥/١٠٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/١٩٦(  

  



 من األمساء والصفات أو - صلى اهللا عليه وسلم -معىن هذه القاعدة أن علمنا مبا أخربنا اهللا به ورسوله 
أمر املعاد معلوم لنا من وجه ال مطلقاً، فلو كان معلوماً لنا مطلقاً كنا حميطني مبا أخربنا به، واهللا تعاىل 

، ولو كنا ال نعلمه مطلقاً كانت هذه األخبار ]١١٠: طه"[دم=VJù$ بِه  يحيطُونwurَں((يقول 
ألفاظاً الحظ لنا منها إال جمرد التالوة، من غري أن يكون للعقل والفهم حظ، فهذه األخبار إذاً معلومة لنا 

 أما من وجه دون وجه فإذا قرأناها فهمناها لكن فهماً حمدوداً، فنفهمها من جانب وال حنيط ا علماً
الوجه الذي نعلمه فهو ما تدل عليه هذه النصوص حسب داللة اللسان العريب، ألننا خوطبنا بلسان 

  عريب مبني، والرسول عليه الصالة والسالم عريب، فكل من
....................................................................................  

من فهم هذه النصوص، فنفهم هذه النصوص من جهة ما تدل عليه من حيسن اللسان العريب له حظ 
املعىن حبسب داللة اللغة، والبد أيضاً من مراعاة السياق الذي وردت فيه، وداللة النصوص املفسرة، 
فإن كالم اهللا تعاىل يفسر بعضه بعضاً، والسنة تفسر القرآن، هذا هو الوجه الذي نعلمه، أما الوجه 

فهو احلقائق والكيفيات لتلك األمور املخرب عنها، فال نعلم حقائقها، وال كيفياا بل هي الذي ال نعلمه 
غيب، فيكون هذا اخلرب معلوماً لنا من جهة معناه، وغري معلوم لنا من حيث حقيقته وكيفيته، فقوله تعاىل 

((ِ@t /ب اهديb$tGsغq،ِ٦فtB]"مبسوطتان، فيه خرب عن اهللا بأن يديه تعاىل ] ٦٤: املائدة
  :وهذا يدل على أن له تعاىل، يدين ومن شأن يديه البسط، والبسط تقدم أنه حيتمل معنيني

)١/١٩٧(  

  

أحدمها البسط ضد القبض، فاهللا تعاىل يبسط يديه كما يشاء، ويقبضها كما يشاء، واآلخر أن املراد 
أنسب للسياق، ألن املراد الرد بالبسط كثرة العطاء واجلود، وكل من املعنيني حق، لكن املعىن الثاين 

ويوضحه قوله بعدها " يد اهللا مغلولة"على اليهود الذين وصفوا اهللا بالبخل وعربوا عن ذلك بقوهلم 
فنفهم من هذه اآلية أنه تعاىل له يدان، وأما مبسوطتان، وأنه تعاىل ينفق كيف يشاء، " ينفق كيف يشاء"

رجع إىل ما علم بالشرع والعقل من أنه تعاىل ليس كمثله وأن يديه ليست كيدي أحد من اخللق، وهذا ي
شيء، ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله، وليس املراد باليدين القوة أو النعمة، فإن هذا وإن كان 
له أصل يف اللغة إال أنه يأباه السياق، ويأباه أيضاً ذكر اليدين بلفظ التثنية كما تقدم يف املقارنة بني آية 

  فهذا هو اجلانب الذي نعلمه، وهو موجب اللغة، والسياق، والنصوص". يس"وآية " ص"
....................................................................................  

)١/١٩٨(  

  



اىل األخرى املفسرة، ولكن ال نعلم كنه يديه وكيفيتهما، وال يصح لنا أن نتخيل كيفية يدي الرب تع
كيف : على حنو أيدي أحد من العباد، ألنه تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفاته، فمن قال

وكذلك يداه ال يعلم : ال يعلم كيف هو إال هو، قلنا: كيف الرب، فإذا قال: يدي الرب؟ قلنا له
بوت ونفي التشبيه كيفيتهما إال هو سبحانه وتعاىل، فالقول يف الصفات كالقول يف الذات من حيث الث

معلوم لنا من وجه دون " ٦tBفِ،qغb$tGsبلْ يداه ب((ونفي العلم بالكيفية، إذن فقوله تعاىل 
وجه، وهكذا سائر نصوص الصفات القول فيها واحد، وكذا نصوص املعاد القول فيها كالقول يف 

 أَنهار من ماٍء غَيرِ ùژدpk$: ((!نصوص الصفات، كما يف املثل األول املتقدم، فإذا قرأنا قوله تعاىل
: حممد"[َآسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه وأَنهار من خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفى 

وقوله ] ٦٨: الرمحن"[b$¨Bâ'ur× فَاكهةٌ ونخلٌ ùژدkحuK$((وقوله تعاىل ] ١٥
))$uKحkژدùب اننيع b$tƒجچgrB]"وحنوها فهذه النصوص معلومة لنا من ] ٥٠: الرمحن

وجه، فنفهم من هذه اآليات أن اهللا تعاىل أعد لعباده أصناف النعيم، من مشارب، ومالبس ومساكن، 
فيفهم من هذه ] ٢٠: الطور"[دمûü& بِحورٍ g"uZô_¨ry-urكO((وزوجات كما قال تعاىل 

ء اجلنة حور عني، واحلور مجع حوراء، والعني مجع عيناء، واحلور هو شدة سواد العني مع اآلية أن نسا
شدة بياضها مع بياض البدن، كما قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، والعين هو سعة العني، فضيق العني 

 نعلم كنه هذه وصغرها مذموم يف الصفات، فهذا كله مفهوم لنا بداللة اللغة، وداللة السياق، ولكن ال
املطاعم واملشارب واملالبس وال نتصور وال نتخيل حقيقة وكنه تلك الزوجات بدليل قوله تعاىل 

وقال تعاىل يف احلديث ] ١٧: السجدة"[&rمüôمû& تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرةxsù ں((
  أعددت(القدسي املتفق على صحته 

)١/١٩٩(  

  

  ا ال عنيلعبادي الصاحلني م
....................................................................................  

، فنعلم أن ما أخرب اهللا به ورسوله مما أعد اهللا ألوليائه )١)(رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
إنه ليس مثل ما يف الدنيا، إذاً نصوص يف اجلن أنه وإن كان موافقاً ملا نعرفه يف الدنيا كما قال ابن عباس ف

وهذه القاعدة يقصد ا الرد على أهل التفويض الذين يقولون إن . الوعد معلومة لنا من وجه دون وجه
هذه النصوص خصوصاً نصوص الصفات من املتشابه فال يفهم منها شيء وال تدل على معىن يدركه 

  .كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىلالسامع واملخاطب والتايل، فهي ألفاظ تقرأ فقط، 
__________  



كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأا خملوقة ) ٣/١١٨٥(أخرجه البخاري) ١(
  .٢٨٢٤كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها برقم ) ٤/٢١٧٤(، ومسلم ٣٢٤٤برقم

)١/٢٠٠(  

  

يل على الوجه األول فآيات التدبر والدليل على هذه القاعدة مركب من جمموع دليلني فأكثر، فأما الدل
: وقال" &r%ّےx$٩نyg$!أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرَآنَ أَم علَى قُلُوبٍ : ((كما قال اهللا تعاىل

وقال " ٢ںWژچدZ#يتدبرونَ الْقُرَآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا & xsùrں((
))ë"=tGوا . دربديل كاربم كإِلَي اهلْنزد¾أَنmدG"tƒ#uفاهللا تعاىل ذم الكافرين واملنافقني على " ن

إعراضهم عن تدبر القرآن، ويف هذا أمر للمؤمنني بتدبر القرآن وتدبر القرآن هو تعقل معانيه والنظر يف 
ه إال بعد استكماله، وقوله تعاىل دالالته، وإمنا يدرك معىن الكالم يف أخرياته، فال يفهم معنا

أي أغفلوا فال يتدبرون القرآن، وإذا جاء حرف العطف " à)ّ9$#نِچc#u... يتدبرونَ & xsùrں((
كتاب أَنزلْناه إِلَيك : (( بعد اهلمزة فالراجح أن العطف على حمذوف ويقدر بنحو ما ذكر، وقوله تعاىل

  فيه بيان أن اهللا تعاىل أنزل كتابه ليتفكر الناس" {$#t6ّ9F="ياته وليتذَكَّر أُولُو ةمبارك ليدبروا َآ
....................................................................................  

)١/٢٠١(  

  

م، ولكن البد أن يكون هذا يف آياته، ويعقلوا معانيها، ألن التدبر هو الطريق إىل فهم املراد من الكال
التدبر مبنياً على أصول الفهم، فالبد أن يكون إملام باللغة العربية وباألدلة الشرعية، وباملأثور من 

& xsùrں: (( وعن الصحابة والتابعني، قوله تعاىل- صلى اهللا عليه وسلم -التفسري، عن الرسول 
لى وجوب تدبر القرآن كله ال بعضه، فعلم ذا أن تدل هذه اآلية ع" à)ّ9$#نِچc#u... يتدبرونَ 

القرآن كله ميكن فهمه، ألن ما ال ميكن فهمه ال يؤمر بتدبره، ألنه ال معىن وال فائدة لتدبره، فلو مسعت 
كالماً أعجمياً وأنت ال تعرف هذه اللغة فإنه ليس بإمكانك أن تتدبره لتفهم شيئاً، فالكالم الذي يتدبر 

  .مه، وما ال ميكن فهمه فال يؤمر بتدبره، بل ال ميكن تدبرههو الذي ميكن فه
فلما أمر اهللا تعاىل بتدبر القرآن كله علم أن القرآن كله ميكن فهمه ليكون حجة على صدق الرسول 

إذن . عليه الصالة والسالم وللتعبد بتالوته والتعبد بتدبره مث باإلميان مبعانيه والعمل بأوامره ونواهيه
، وهو )١(ر تدل على أنا نعلم ما أخربنا به من نصوص الصفات ونصوص املعاد من وجهفنصوص التدب

  .الشق األول من القاعدة



آل "[j9د=Y¨$¨ بيانٌ ؤx›"yd#((وهناك أدلة أخرى من هذا اجلنس تدل على هذا، كقوله تعاىل 
يس خاصاً وما أشبهها وهذا ل] ١٨٥: البقرة"[j9د=Y¨$¨هدى ؤ((وقوله تعاىل ] ١٣٨: عمران

  .ببعض، القرآن فكل القرآن بيان للناس، وهدى هلم، وما ال يفهم منه شيء ال يكون بياناً وال هدى
....................................................................................  

وفيها رد "ا به من وجه، ففي النصوص املتقدمة دليل على الشق األول من القاعدة وهو أنا نعلم ما أخربن
إن من نصوص القرآن ما ال يفهمه أحد، كما سيأيت يف الكالم على : على أهل التفويض الذين يقولون

  .املتشابه
__________  

، نقض التأسيس ٣٩٧-١٧/٣٩٦، ١٥٩-٥/١٥٧، ٤١٢-١٦/٤١٠جمموع الفتاوى ) ١(
٢٤٩-٢/٢٠٣.  

)١/٢٠٢(  

  

الدليل على أن من مدلول هذه األخبار ما ال يعلمه العباد آية : يوالدليل على الشق الثاين من القاعدة، أ
 الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْكتابِ uqèd((آل عمران وهي قوله تعاىل 

بِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخو لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ م
تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ َآمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو 

 يعلَمtBur $: ((لضمري يف قوله تعاىلوا] ٧: آل عمران"[{$#t6ّ9F="ة
يعود إىل اآليات املتشاات، فال يعلم تأويل املتشابه إال اهللا تعاىل، ويظهر من " ؟rù'sحs#ƒ&م¼ے

هذه اآلية معارضة لآليات املتقدمة آيات التدبر وحنوها فإا كما تقدم تدل على أن القرآن كله ميكن 
 آيات القرآن ما ال يعلم تأويله إال اهللا سبحانه، وهذا تعارض يف فهمه، وهذه اآلية يظهر منها أن من

إن اآليات املتشاات ليست ألفاظاً جمردة ال يفهم : الظاهر، واجلمع بينها هو القاعدة، وهو أن نقول
منها شيء، وليست معلومة من كل وجه بل هي معلومة من وجه دون وجه، ويتضح هذا مبعرفة معىن 

يعلمه إال اهللا تعاىل، وهو احلقيقة املخرب عنها يف النصوص، كما سيأيت يف الكالم على التأويل الذي ال 
معاين التأويل، فاآليات املشاات معلومة لنا من وجه دون وجه، فالوجه الذي نعلمه هو الذي نصل إليه 

 يعلَمtBur $((له بالتدبر، والوجه الذي ال نعلمه هو الذي استأثر اهللا تعاىل بعلمه وأخربنا بذلك يف قو
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهإذن فهذه القاعدة يستدل هلا مبجموع النصوص، نصوص"ت ،  

....................................................................................  

)١/٢٠٣(  



  

أيضاً تتضمن اجلمع بني هذه التدبر وما أشبهها وآية آل عمران، وهي مستنبطة من هذه النصوص، وهي 
  .النصوص، فبمراعاة مضمون القاعدة حيصل اجلمع

 الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه َآيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهاتuqèd : ((قوله تعاىل
آيات متشاات، واآليات احملكمات آيات حمكمات و: قد دلت آية آل عمران على أن القرآن نوعان". 

هن األصل الذي يرد إليه غريه فاآليات املتشاات ترد إىل اآليات احملكمات، وقد اختلف يف املراد 
احملكم هو البين الذي ال يشتبه معناه وال خيفى على أكثر الناس، واملتشابه : باحملكمات واملتشاات، فقيل

احملكم هو ما ال حيتمل إال معىن :  الناس، وقريب من هذا قول من يقولهو الذي خيفى معناه على بعض
: احملكم هو الناسخ، واملتشابه هو املنسوخ، وقيل: واحداً، واملتشابه هو ما حيتمل أكثر من معىن، وقيل

إن احملكم هو ما جيب اإلميان به والعمل أي يقتضي عمالً كنصوص األوامر والنواهي واحلالل واحلرام، 
ملتشابه ما جيب اإلميان به وال يقتضي عمالً، كالنصوص اخلربية اليت تتضمن أموراً علمية عقدية، كما وا

تضمنته سورة اإلخالص، وسيأيت هلذا مزيد حبث عند الكالم على احملكم واملتشابه بنوعية العام واخلاص 
ابه، وأن بعضه حمكم وبعضه يف ثنايا هذه القاعدة، فإن القرآن قد وصف بأنه كله حمكم، وبأنه كله متش

  .متشابه، كما يف هذه اآلية، آية آل عمران، وهلذا كان اإلحكام نوعني، واملتشابه نوعني، واهللا أعلم
يعرضون : أي" ه فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيل: ((قوله تعاىل

عن احملكم الواضح البني ويتبعون املتشابه الذي فيه خفاء واشتباه طلباً للصد عن سبيل اهللا، وتضليل 
  الناس عن احلق، وطلباً لتأويله الذي

....................................................................................  

)١/٢٠٤(  

  

ته، وهو ما استأثر بعلمه سبحانه، أو طلباً لتفسريه على ما يوافق أهواءهم، أو طلباً ال سبيل إىل معرف
  .لتفسريه بغري علم، وتفسريه ال يعلمه إال اهللا والراسخون يف العلم على القراءة األخرى

إخل فيها قراءتان فاجلمهور " ونَ  يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولtBurُ$: ((قوله تعاىل
، وذهب بعض السلف إىل " يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهtBur $((من األمة سلفاً وخلفاً على الوقف على قوله 

فعلى األول الراسخون يف " $#èّ٩د=Où في ةur$#٩چ§؛™إ‚مtbq((أن الوقف على قوله 
مستأنفة /" خmد¾والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ َآمنا ((العلم ال يعلمون تأويل املتشابه وتكون مجلة 

خرب املبتدأ، وعلى القراءة الثانية كما هو رأي جماهد ومن معه " يقولون"مبتدأ، ومجلة " الراسخون"فـ 
مستأنفة، وإذا وصلت تكون اجلملة الفعلية " يقولون"يكون الراسخون يف العلم يعلمون تأويله، ومجلة 



الراسخون يف العلم يعلمون تأويله قائلني آمنا به، وتكون يف حمل نصب، قوله تعاىل : االً، أيح
))tbq٩نqà)tƒ انبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنهذا من كمال علمهم، فالعلم الصحيح يثمر اإلميان"  َآم.  

  . التأويلفهذه هي القاعدة، وهذا هو دليلها، مث يأيت الكالم على ما يتعلق مبعاين
، وهذا هو " يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهtBur $: ((ومجهور سلف األمة وخلفها على أن الوقف عند قوله

التفسري على : املأثور عن أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغريهم، وروي عن ابن عباس أنه قال
 يعذر أحد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، أربعة أوجه، تفسري تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال

  ).١(وتفسري ال يعلمه إال اهللا من ادعى علمه فهو كاذب
__________  

  .دار املعارف. ، ط١/٧٥رواه الطربي يف مقدمة تفسريه ) ١(

)١/٢٠٥(  

  

عرضت املصحف : وقد روي عن جماهد وطائفة أن الراسخني يف العلم يعلمون تأويله، وقد قال جماهد
  ).١(على ابن عباس من فاحتته إىل خامته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسريها

  .اخل..." ومجهور سلف األمة وخلفها"قوله 
االستدالل باآلية على القاعدة ال يتم إال على مذهب اجلمهور يف الوقف يف هذه اآلية، ألن اآلية على 

إال اهللا تعاىل، وهذا هو املروي عن أئمة القراء هذه القراءة تدل على أن من تأويل املتشابه ما ال يعلمه 
من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وأيب بن كعب رضي اهللا تعاىل عنهم، مث ذكر الشيخ أثر ابن 

عباس املشهور، وقد رواه ابن جرير وغريه، وهذا األثر يدل على مضمون القاعدة أيضاً، فإنه يدل على 
من كل وجه، بل من مدلوالا ما ال يعلمه إال اهللا، فاألوجه أن هذه النصوص ليست معلومة للناس 

الثالثة األوىل يف هذا األثر من علم العباد، فأما الذي تعرفه العرب من كالمها فكاملعاين اللغوية، فإن 
  القرآن نزل بلسان عريب، فيعلم العرب معاين هذه األلفاظ ألا جاءت بلغتهم، وهلذا كان املشركون

....................................................................................  
__________  

  .دار املعارف. ، ط١/٩٠رواه الطربي يف مقدمة تفسريه ) ١(

)١/٢٠٦(  

  



: يستمعون للقرآن، ويدهشون إذا مسعوه، ويتواصفون بعدم استماعه، حذراً من التأثر به كما قال تعاىل
))tA$s%urَّال  لَّكُملَع يها فوالْغو َآنذَا الْقُرهوا لعمسوا لَا تكَفَر ينذtbqç7خ=َّsفصلت"[؟ :
فاملعاين اللغوية تعرفها العرب من كالمها، مثل معىن السماء واألرض والشمس والقمر والسرر ] ٢٦

عاين الشرعية اليت يتعلق ا واألرائك والنمارق وحنوها، وأما التفسري الذي ال يعذر أحد جبهله فهو امل
التكليف كاإلميان والكفر والصالة والزكاة والصيام الشرعي، فال يكفي معرفة املعاين اللغوية بل البد 
من معرفة املعاين الشرعية هلا، فالصيام مثالً هو اإلمساك يف اللغة، لكن يف الشرع هو اإلمساك عن 

واجلماع بنية من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، كذلك املفطرات اليت أمهها ثالثة؛ األكل والشرب 
لعل املراد أنه ال يعذر أحد بعدم تعلمه "ال يعذر أحد جبهله : الزكاة والصالة وغريها، وقول ابن عباس

وحتصيله، فالبد من معرفة املكلف للمعاين الشرعية، لكن لو وقع جهل ببعض هذه األحكام ال عن 
 يعذر، والتفسري الذي علمه العلماء هو تفاصيل األحكام، ودقائق تقصري وإعراض وال تفريط فإنه

االستنباط وتفاصيل احلكم يف اجلملة، فهذا من شأن العلماء، وأما التفسري الذي ال يعلمه إال اهللا فهو ما 
استأثر اهللا تعاىل به من حقائق ما أخرب به، وتفاصيل حكَمه تعاىل يف شرعه، فاحلكم يف شرعه وقدره ال 

علمها على التفصيل إال اهللا سبحانه، إذن هذا األثر من الشواهد اليت يستشهد ا للقاعدة، فقول ابن ي
  .عباس هذا يطابق ما دلت عليه اآليات املتقدمة من آيات التدبر وحنوها وآية آل عمران

  :أي" وقد روي عن جماهد وطائفة أن الراسخني يف العلم يعلمون تأوله"قوله 
....................................................................................  

)١/٢٠٧(  

  

: تأويل املتشابه، وإذا كان الراسخون يف العلم يعلمون املتشابه فيكون الوقف يف اآلية على قوله تعاىل
))tbq٩چ§؛™إ‚م#$urي ةف Où=دèّهذا هو مقتضى قول جماهد، ويدل على هذا "$#٩ ،

القرآن الكرمي، : املصحف مثلث امليم، مصحف، مصحف مصحف، أي" عرضت املصحف"قوله أيضاً 
من فاحتته إىل خامتته أقفه عند كل آية وأسأله عن "فاملصحف اسم ملا كُتب فيه مجيع القرآن قوله 

ما ال فيه داللة على أن القرآن كله ميكن فهمه، وميكن السؤال عن معناه، ولو كان يف القرآن " تفسريها
ميكن فهم معناه ملا صح السؤال عنه كله، ومعىن كالم جماهد أنه يسأل ابن عباس عن ما خيفى معناه من 
  .املعاين الدقيقة واملعاين الشرعية اليت خيتص بعلمها الراسخون يف العلم كابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

، فاجلمهور على أن الوقف على قوله إذن فهذان قوالن يف اآلية، من حيث القراءة، ومن حيث التفسري
))$tBur إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعومقتضى ذلك أن الراسخني يف العلم ال يعلمون تأويل املتشابه، "  ي

ومضمون هذا " $#èّ٩د=Où في ةur$#٩چ§؛™إ‚مtbq: ((والقول الثاين أن الوقف على قوله



ه، وهذان القوالن بينهما تقابل بالسلب واإلجياب، والسلب أن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل املتشاب
واإلجياب نقيضان، فبينهما تعارض يف الظاهر، ولكن يف احلقيقة أنه ال تعارض بينهما، وهذا ما يريد 

  .اخل... وال منافاة بني القولني"الشيخ أن يقرره بقوله 
ر بتعدد االصطالحات مستعمالً يف ثالثة وال منافاة بني القولني عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صا

  :معان
 أن التأويل هو صرف اللفظ - وهو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله-أحدها 

عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يتقرن به؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من 
  ترك تأويلها، وهل هذا حممود أو مذموم، وحق أو باطل؟املتأخرين يف تأويل نصوص الصفات و

  .اخل..." وال منافاة بني القولني"قوله 

)١/٢٠٨(  

  

"  يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهtBur $((قول مجهور األمة سلفاً وخلفاً وهو أن الوقف على قوله تعاىل : أي
تشابه، وقول جماهد ومن معه من أن الراسخني ومقتضى هذا أن الراسخني يف العلم ال يعلمون تأويل امل

 في ur$#٩چ§؛™إ‚مtbq.. ((يف العلم يعلمون تأويل املتشابه، فيكون الوقف على قوله سبحانه
، وسبق أن ظاهرمها التعارض ألا متقابالن تقابل السلب واإلجياب، فالبد من اجلمع "$#èّ٩د=Oùة

إنه خالف اجلمهور وأتى بقول يناقض قول :  يليق أن يقالبينهما، فمجاهد كما سيأيت إمام املفسرين فال
وإذا أمكن اجلمع بني القولني مل يكن هناك تناقض وال اختالف يف احلقيقة، وغاية األمر . سائر املفسرين

أن يكون من اختالف التنوع ال من اختالف التضاد، وغالب اخلالف بني املفسرين أنه من قبيل اختالف 
فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد "شيخ مبيناً ما حيصل به اجلمع بني القولني التنوع، مث قال ال

، والتعارض بني هذين القولني يصح لو كان التأويل ليس له )١"(االصطالحات مستعمالً يف ثالثة معان
  إال معىن

....................................................................................  
احد، فإنه ميتنع حينئذ اجلمع ولكن التأويل له معان، فيمكن اجلمع بني قول اجلمهور وقول جماهد ومن و

إن الراسخني يف العلم ال يعلمون : معه حبمل كل من القولني على معىن من معاين التأويل، فالذي يقول
لراسخني يف العلم يعلمون إن ا: يريد بالتأويل معىن غري املعىن الذي يريده من يقول" تأويل املتشابه

تأويله، وحينئذ يزول التعارض، والتوفيق بني القولني حيصل مبراعاة املعىن الثاين والثالث من معاين 
أي أن هذا اصطالح حمض ليس ..." وهو اصطالح كثري"قوله . التأويل، لكن الشيخ ذكر املعاين الثالثة

  .من اللغة يف شيء



__________  
، ٣٦٩-١٧/٣٦٤، ٦٩، ٤/٦٨، ٣٦-٥/٣٥، ٢٨٩-١٣/٢٨٨ اإلسالم جمموع فتاوى شيخ) ١(

، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٣٥، ٥/٢٣٤، ٢٠٧، ٢٠٦، ١/١٤، درء التعارض ٥٨، ٥٧نقض املنطق ص 
  .٩٢٣، ٣/٩٢٢، ١٧٨-١/١٧٧الصواعق املرسلة 

)١/٢٠٩(  

  

: أي" أن التأويل هو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقترن به"قوله 
فاملراد أنه مصروف عن " هذا النص مؤول: تفسري اللفظ باملعىن البعيد وترك املعىن القريب فإذا قالوا

إن األدلة منها ما هو نص ال حيتمل إال معىن واحداً، : ظاهره إىل خالف ظاهره، وهلذا يقول األصوليون
ه املعاين ما هو قريب، ومنها ما هو وهذا ال يتأتى فيه التأويل، ومنها ما حيتمل أكثر من معىن، ومن هذ

بعيد، فحمله على املعىن القريب هو الظاهر، وهذا هو الواجب، إال إذا كان هناك دليل يوجب محله 
  .على املعىن اآلخر البعيد فيكون مؤوالً

وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من املتأخرين يف تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل "قوله 
جيب : أن الناس خاضوا يف هذا، فمن الناس من يقول: أي" مود أم ومذموم أو حق أو باطل؟ذلك حم

تأويل نصوص الصفات وهم أهل التأويل من املعطلة، ويقابل أهل التأويل من املعطلة أهل التفويض، كل 
نصوص من أهل التأويل وأهل التفويض ينفون الصفات عن اهللا سبحانه، لكنهم خيتلفون يف املوقف من 

  وهذا التأويل كتأويل االستواء باالستيالء، واليد. الصفات
....................................................................................  

بالنعمة أو القدرة، والوجه بالذات، أو بالثواب، وتأويل الرتول برتول الرمحة، أو نزول ملك من 
مبجيء أمره، وظاهر هذا النص مثالً أنه هو " 'y`ur y7o/u!%نu((تعاىل املالئكة، وتأويل قوله 

إن هذا التأويل لدليل، وهي يف احلقيقة : تعاىل جييء، واالحتمال املرجوح جميء أمره، وهم يقولون
  .شبهات داحضة مردودة وقد بنوا عليها مذهبهم الباطل

)١/٢١٠(  

  

إن كان الدليل الذي بين عليه هذا : هذا التأويل؟ نقولهذا هو التأويل باملعىن األول، ولكن ما حكم 
التأويل صحيحاً فالتأويل صحيح، ألنه عمل بالدليل الصحيح، وإن كان الدليل ال يصح كان التأويل 

الذي بين عليه باطالً، وأما تأويل نصوص الصفات مبعىن صرفها عن ظاهرها إىل خالف هذا الظاهر، فإنه 



يس هناك دليل، فأهل التأويل من املعطلة ليس عندهم دليل جيب املصري إليه، باطل بدون تفصيل، ألنه ل
أمره؛ ألن ايء : أي" 'y`ur y7o/u!%نu((معىن : ما هي إال شبهات وحجج داحضة كقوهلم

إن ايء فعل حادث، واهللا مرته عن : يتضمن انتقاالً، واالنتقال ممتنع على الرب تعاىل، أو قوهلم
ملعلوم أنه ال دليل على نفي احلوادث عن اهللا تعاىل، فهذا لفظ مبتدع، وهو لفظ حمتمل ومن ا" احلوادث

. أيضاً، فاملقصود أنه ليس عندهم دليل صحيح هلذا التأويل، فوجب إجراء كالم اهللا تعاىل على ظاهره
املعىن كما هذا هو املعىن األول من معاين التأويل، والشيخ ذكره الستكمال معاين التأويل، وإال فهذا 

  .تقدم حمض اصطالح ألهل الفقه وأصوله وأهل الكالم، مل يأت يف القرآن وال أصل له يف اللغة العربية
 أن التأويل مبعىن التفسري، وهذا هو الغالب على اصطالح مفسري القرآن، كما يقول ابن -والثاين 

: وجماهد إمام املفسرين، قال الثوري". واختلف علماء التأويل: "جرير وأمثاله من املصنفني يف التفسري
وعلى تفسريه يعتمد الشافعي وأمحد بن حنبل والبخاري . إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به

  .وغريهم فإذا ذكر أنه يعلم تأويل املتشابه، فاملراد به معرفة تفسريه
  .اخل..."  أن التأويل مبعىن التفسري-الثاين "قوله 

الواردين يف النصوص واملأثورين عن السلف، وهو مراد كثري من املفسرين من هذا أحد معنيي التأويل 
  ".إن الراسخني يف العلم يعلمون تأويل املتشابه"لفظ التأويل، وهو الذي عناه جماهد بقوله 

)١/٢١١(  

  

لك، إخل بيان ملرتلة جماهد يف التفسري، مما يوجب اعتبار قوله ذ.." وجماهد إمام املفسرين"وقول الشيخ 
فيتعني أنه أراد بالتأويل الذي يعلمه الراسخون يف العلم التفسري، فال يكون قوله معارضاً لقول اجلمهور 

  .كما تقدم
 ينظُرونَ إِلَّا yd@ِ)):  هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم، كما قال تعاىل- من معاين التأويل-الثالث 

ي أْوِيلُهي تأْتي موي أْوِيلَها بتنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذd,ysّ9$$األعراف/"[خ :
٥٣.[  

فتأويل ما يف القرآن من أخبار املعاد هو ما أخرب اهللا تعاىل به فيه، مما يكون من القيامة واحلساب واجلزاء 
 يا أَبتtA$s%ur ((وقال .. هواجلنة والنار وحنو ذلك كما قال يف قصة يوسف ملا سجد أبواه وإخوت

  .فجعل عني ما وجد يف اخلارج هو تأويل الرؤيا] ١٠٠: يوسف%"[٦sِ@هذَا تأْوِيلُ رؤياي من م
  .اخل..."  من معاين التأويل-الثالث "قوله 

عىن هذا هو املعىن الثاين من معنيي التأويل الواردين يف النصوص واملأثورين عن السلف، وهو التأويل مب



احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم، وهي عني املخرب به املوجود يف اخلارج، ومن شواهده آيتا األعراف 
  .ويوسف

)١/٢١٢(  

  

ال ينتظر هؤالء الكفار : استفهام إنكاري مبعىن النفي أي" àZtƒمچفyd tbr@ِ))قوله تعاىل 
) خw: ((د الشديد، قوله تعاىلاملكذبون إال تأويل ما أخربوا به من أمر البعث واجلزاء والوعي

أي تأويل ما جاء يف الكتاب من األخبار عن البعث الذي يكذب به الكفار، " ؟rù'sحs#ƒ&م¼
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على ((والعقاب الذي توعد اهللا به املكذبني، فإن هذه اآلية بعد قوله تعاىل 

فتأويل ما يف "قوله . يقة اليت يؤول إليها الشيءفالتأويل هنا مبعىن احلق". علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون
أي نفس الواقع يف املعاد هو " القرآن من أخبار املعاد هو ما أخرب اهللا تعاىل به فيه مما يكون من القيامة إخل

  . هو نفس ما يكون من العقاب من دخوهلم النار-مثالً-هذا التأويل فتأويل ما توعد اهللا تعاىل به الكفار 
....................................................................................  

)١/٢١٣(  

  

ومن الشواهد أيضاً على هذا املعىن قوله تعاىل يف قصة يوسف عليه الصالة والسالم ملا دخل عليه أبواه 
أي هذه هي " هذا تأويل رؤياي من قبل((وإخوته األحد عشر ورفع أبويه على العرش وسجدوا له 

أي ما وجد يف اخلارج " فجعل عني ما وجد يف اخلارج هو تأويل الرؤيا"حقيقتها وتفسريها الواقعي، قوله 
وهو السجود هو تأويل الرؤيا اليت رآها يوسف يف أول أمره، فبدأت القصة بذكر الرؤيا وانتهت 

 وتفسري يكون يف الواقع، وقد بتفسريها التفسري الواقعي اخلارجي، فالرؤيا هلا تفسري يكون بالكالم،
اشتملت قصة يوسف عليه الصالة والسالم على مناذج من الرؤى، رؤيا يوسف أوالً، ورؤيا الفتيني، 

 أَيها ƒمq™ك#ك((ورؤيا امللك، فرؤيا امللك فسرها يوسف عليه الصالة والسالم كما قال اهللا تعاىل 
مس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدلِّي الصلَع اتابِسي رأُخرٍ وضخ لَاتبنعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهي ان
قَالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلَّا قَليلًا ) ٤٦(أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ 

) ٤٨(ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلَّا قَليلًا مما تحصنونَ ) ٤٧(لُونَ مما تأْكُ
 يهفو اساثُ النغي يهف امع كذَل دعب ني مأْتي ثُمtbrçژإا÷ètƒ]"فهذا الكالم ] ٤٩-٤٦: يوسف

مث ملا جاءت السنني اخلصبة وبعدها السبع الشداد كانت هذه السنني تأويالً مبعىن احلقيقة تفسري للرؤيا، 
فصار للرؤيا تأويل مبعىن التفسري، وتأويل مبعىن احلقيقة، فيأيت الرائي فيقص على املعبر، فيفسرها حبسب 



ذا تأويل مبعىن التفسري، ما أويت، فهذا تأويل مبعىن التفسري، ولكن إذا وقع مقتضاها حبسب ما أويت، فه
ولكن إذا وقع مقتضاها ومضموا يف اخلارج، أو بالفعل، فذلك تأويلها مبعىن احلقيقة اليت يؤول إليها 

  الكالم، فيعقوب ملا قص عليه يوسف

)١/٢١٤(  

  

  عليه السالم
....................................................................................  

الرؤيا فهم منها أن يوسف سيكون له شأن، لكن ال ندري هل يعقوب عليه الصالة والسالم فهم أن 
الشمس والقمر واألحد عشر كوكباً هي أبوا يوسف وإخوته؟ اهللا أعلم، وليس هذا ببعيد على يعقوب 

اكب األحد وهو نيب من أنبياء اهللا تعاىل، وفيها أيضاً قرائن تدل على هذا كالشمس والقمر، والكو
أي " هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً"عشرة، فيوسف عليه السالم يذكر هذه احلال ويقول 

صار هلا واقعاً وحقيقة، والرؤيا اليت ال يكون هلا واقع أضغاث أحالم ومن حديث النفس، ولكن الرؤيا 
 أول ما بدئ به الرؤيا الصادقة، -  صلى اهللا عليه وسلم-الصادقة هي اليت يكون هلا واقع، وكان النيب 
  .، أي جاءت مطابقة ملا رأى وشاهده)١(فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح

واملقصود أن هذا هو املعىن الثالث، وسيعيد الشيخ رمحه اهللا تعاىل ويوضح هذين املعنيني مزيد إيضاح يف 
  .الفقرة التالية

  :فائدة
وأبنائه ليوسف عليه الصالة والسالم كان جائزاً يف شريعتهم، أما سجود يعقوب عليه الصالة والسالم 

 صلى اهللا - فإنه ال جيوز كما قال - صلى اهللا عليه وسلم -يف شريعة اإلسالم اخلامتة اليت جاء ا حممد 
ملا أراد معاذ ) ٢)(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها (-عليه وسلم 
 تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ wں: (( تعاىل عنه أن يسجد له وأنكر عليه ذلك، وقال تعاىلرضي اهللا

اهإِي متإِنْ كُن نلَقَهي خالَّذ لَّهوا لدجاسو  
....................................................................................  

__________  
  .٣كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، حديث رقم ) ١/٦(أخرجه البخاري ) ١(
وقال صحيح على شرط الشيخني ومل . كتاب الرب والصلة) ٤/١٧٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٢(

  .خيرجاه ووافقه الذهيب

)١/٢١٥(  



  

 ...crك‰ç7÷èsه ليس هو من وهذا السجود الذي كان من أبوي يوسف وإخوت] ٣٧: فصلت"[؟
العبادة، بل هو سجود حتية وتكرمي، كما سجد املالئكة آلدم بأمر اهللا تعاىل عبادةً هللا تعاىل، وتكرمياً آلدم 
: عليه السالم، وذا أظهر اهللا كرامة آدم وفضله، وهلذا يقول الناس يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة

  ).١"( روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لكأنت أبو البشر، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من"
فالتأويل الثاين هو تفسري الكالم، وهو الكالم الذي يفسر به اللفظ حىت يفهم معناه أو تعرف علته أو 

كان : دليله، وهذا التأويل الثالث هو عني ما هو موجود يف اخلارج، ومنه قول عائشة رضي اهللا عنها
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر : ( يف ركوعه وسجوده يقول- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 
" tGَ™$#urَّےچدçnِ بِحمد ربكm7|،sù خôx: ((تعين قوله تعاىل). ٢(يتأول القرآن) يل

  .السنة هي تأول األمر والنهي: "وقول سفيان بن عيينة
ه هو تأويل اخلرب، والكالم خرب فإن نفس الفعل املأمور به هو تأويل األمر به، ونفس املوجود املخرب عن

  .وأمر
  .اخل..." فالتأويل الثاين هو تفسري الكالم"قوله 

هذا كله توضيح للمعنيني الثاين والثالث من معاين التأويل، ومها التأويل مبعىن التفسري، والتأويل مبعىن 
  .احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم

مر به، ونفس املوجود املخرب عنه هو تأويل اخلرب والكالم فإن نفس الفعل املأمور به هو تأويل األ"قوله 
  :خرب وإنشاء: أن التأويل الثالث هو احلقيقة املوجودة يف اخلارج، والكالم قسمان: أي" خرب وأمر

__________  
، ومسلم يف كتاب ٤٧١٢برقم " ذرية من محلنا مع نوح"أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب ) ١(

  .١٩٤اإلميان برقم 
، ٨١٧كتاب صفة الصالة، باب التسبيح والدعاء يف السجود برقم ) ١/٢٨١(أخرجه البخاري ) ٢(

  .٤٨٤كتاب الصالة برقم ) ١/٣٥٠(ومسلم 

)١/٢١٦(  

  

فتأويل األمر هو نفس فعل املأمور به، وتأويل النهي هو ترك املنهي عنه، وتأويل اخلرب هو نفس املخرب 
  Jكq#((( اهللا تعاىل عنه املوجود يف اخلارج، فقول

له تأويل مبعىن التفسري، وتأويل مبعىن احلقيقة، فتأويله مبعىن التفسري " $#٩ء¢=r&ur no4qn%د
  هذا أمر من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني بإقام: هو ما يعرب عنه املفسرون، كقوهلم



....................................................................................  
، وذا حتصل - صلى اهللا عليه وسلم -الصالة، وهو أداؤها بواجباا وسننها وشروطها كما بين النيب 

إقامة الصالة، وحنو هذا الكالم، فكالم املفسرين هو من هذا التأويل، وأما تأويله مبعىن احلقيقة فهو أداء 
 يتأول القرآن كما قالت -املسلم: أي-، فهو املسلم للصالة، كما صلى النيب عليه الصالة والسالم

سبحانك :  يقول يف ركوعه وسجوده- صلى اهللا عليه وسلم -كان رسول اهللا : عائشة رضي اهللا عنها
فتسبيحه عليه الصالة والسالم واستغفاره هذا يف " اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول القرآن

يتأول "يقة اليت يؤول إليها الكالم، وقوهلا رضي اهللا عنها الركوع والسجود هو التأويل مبعىن احلق
يعمل ذا القرآن وحيقق حقيقة األمر الذي أُمر به ذا التسبيح وهذا االستغفار، وتأويل : أي" القرآن

مبعىن التفسري مثل أن يقول " tGَ™$#urَّےچدçnِ بِحمد ربكm7|،sù خôx((قوله تعاىل 
 بتسبيحه وترتيهه عن كل ما ال يليق به، - صلى اهللا عليه وسلم -هللا سبحانه لنبيه هذا أمر من ا: املفسر

. ومحده سبحانه والثناء عليه مبا هو أهله، وأمر من اهللا لنبيه باالستغفار والتوجه إليه بطلب املغفرة
يل قوله وعائشة رضي اهللا عنها أخربت عن التأويل مبعىن احلقيقة اليت يؤول إليها لشيء، وهكذا تأو

مبعىن احلقيقة هو نفس ما يكون ] ٩: التغابن"[ يجمعكُم ليومِ الْجمعِ ذَلك يوم التغابنِ tPِqtƒ: ((تعاىل
  يوم القيامة من مجع الناس األولني واآلخرين ببعثهم من قبورهم وحشرهم، ومن

)١/٢١٧(  

  

أي "السنة هي تأويل األمر والنهي : ن بن عيينةشواهد التأويل مبعىن احلقيقة ما ذكره الشيخ عن سفيا
الطريقة املستقيمة واملثلى هي فعل املأمور به وترك املنهي عنه، وهذا هو تأويل األمر والنهي، وذا يكون 

  الشيخ قد ذكر املعىن الثالث
....................................................................................  

من معاين التأويل شواهد من القرآن كما يف اآليتني، وشواهد من املأثور من كالم السلف كقول عائشة 
  .رضي اهللا عنها وقول سفيان بن عيينة رمحه اهللا، واهللا أعلم

كما ذكروا ذلك يف تفسري اشتمال . الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة: وهلذا يقول أبو عبيد وغريه
 صلى اهللا -فقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما ي عنه، لعلمهم مبقاصد الرسول الصماء، ألن ال
ولكن .  كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه وحنومها من مقاصدهم ما ال يعلم مبجرد اللغة-عليه وسلم 

  .تأويل األمر والنهي البد من معرفته خبالف تأويل اخلرب
  . اخل...."وهلذا يقول أبو عبيد وغريه "قوله 

)١/٢١٨(  



  

أي معمر " أبو عبيدة"يف نسخة " الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة: وهلذا يقول أبو عبيد وغريه"قوله 
أن علماء الشرع : بن املثىن اللغوي، والصواب أنه أبو عبيد القاسم بن سالم، ومعىن كالمه رمحه اهللا

 من أهل اللغة كما تقدم من قول - عليه وسلم  صلى اهللا-أعلم بتأويل كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله 
وتفسري تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يعذر أحد جبهله، وتفسري تعلمه العلماء، : ابن عباس

:  بالتأويل من أهل اللغة، وهلذا تفسر األلفاظ الشرعية لغة، مث تفسر شرعاً، فيقال مثالًفالفقهاء أعلم
ألن الفقهاء "الدعاء، ويف الشرع كذا وكذا، وهكذا الصيام والزكاة واحلج وحنوها، قوله : الصالة لغة

ألم : أي" - صلى اهللا عليه وسلم -يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما ي عنه لعلمهم مبقاصد الرسول 
ثبت " كما ذكروا ذلك يف اشتمال الصماء"يعلمون من املقاصد الشرعية ما ال يعلم مبجرد اللغة، قوله 

إن : لبسة معروفة، فأهل اللغة قالوا: عن النيب عليه الصالة والسالم أنه ى عن اشتمال الصماء، و هي
من داخل حبيث ال يكون له منفذ، أخذاً اشتمال الصماء أن يلف اإلنسان على نفسه ثوباً وجيعل يديه 

من الصمم وهو انسداد األذن، والشيء األصم الذي ال منفذ فيه، ففهم أهل اللغة من اشتمال الصماء 
  هذا، وأما الفقهاء فعندهم أن اشتمال

....................................................................................  

)١/٢١٩(  

  

الصماء هي أن يلتحف اإلنسان بالثوب الواحد وجيعل طرفيه على عاتقه، وأما إذا كان إزار مع الثوب 
فالصحيح أنه ال بأس، فإذا أراد أن خيرج يده أدى هذا إىل انكشاف العورة، ولو انفلت الطرف الذي 

يف هذا النهي أا السر : على الكتف كذلك، فالفقهاء فسروا اشتمال الصماء بنحو هذا التفسري وقالوا
مظنة النكشاف العورة، فالفقهاء إذن أعلم؛ ألن املقصود األول من اللباس هو ستر العورة، واملقصود 

 َآدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوَآتكُم ورِيشا ولباسt6"tƒ _سحû: ((الثاين الزينة، قال اهللا تعاىل
 كى ذَلقْوالت ريا مظنة انكشاف العورة، فكل ] ٢٦: األعراف"[خي عنه من هذه اللبسات أل وما

لبسة تعرض العورة لالنكشاف فإنه ينهى عنها، وكل لبسة تكون أستر فهي أكمل وأفضل؛ ألا حتقق 
ىن والتأويل يف كالم أيب عبيد رمحه اهللا تعاىل الذي يظهر أنه صاحل ألن يكون مبع. املقصود الشرعي

التفسري وألن يكون مبعىن احلقيقة، فالفقهاء أعلم بتأويل كالم الرسول عليه الصالة والسالم، ومن كان 
  .أعلم مبقصوده كان أعلم بتطبيق ذلك والعمل به وأقدر عليه، واهللا أعلم

  ".ولكن األمر والنهي البد من معرفته خبالف تأويل اخلرب: "قوله
أويل اخلرب، وهو أن تأويل األمر البد من معرفته، ألنه مقصود من هذا هو الفرق بني تأويل األمر وت



املكلف أن يقوم به، خبالف تأويل اخلرب، فإنه ليس بالزم أن نعلم حقيقة اخلرب وتأويله يف اخلارج على ما 
هو عليه، بل الغالب يف األخبار أن تكون غري معلومة، كما سيأيت يف نصوص األمساء والصفات ونصوص 

  .املعاد
إذا عرف ذلك، فتأويل ما أخرب اهللا به عن نفسه املقدسة الغنية مبا هلا من حقائق األمساء والصفات هو 
حقيقة نفسه املقدسة املتصفة مبا هلا من حقائق الصفات، وتأويل ما أخرب اهللا به من الوعد والوعيد هو 

  .نفس ما يكون من الوعد والوعيد

)١/٢٢٠(  

  

عمل مبحكمه ونؤمن مبتشاه، ألن ما أخرب اهللا به عن نفسه وعن اليوم اآلخر وهلذا ما جييء يف احلديث ن
فيه ألفاظ متشاة، تشبه معانيها ما نعلمه يف الدنيا، كما أخرب أن يف اجلنة حلماً ولبناً وعسالً وماًء ومخراً 

  .تهوحنو ذلك، وهذا يشبه ما يف الدنيا لفظاً ومعىن، ولكن ليس هو مثله وال حقيقته كحقيق
 أن ال يكون ألجلها -وإن كان بينهما وبني أمساء العباد وصفام تشابه-فأمساء اهللا تعاىل وصفاته أوىل 

  .اخلالق مثل املخلوق، وال حقيقته كحقيقته
  .اخل..."وإذا عرف ذلك فتأويل ما أخرب اهللا به عن نفسه"قوله 
ث وهو احلقيقة، فتأويل ما أخرب اهللا به عنه إذا عرف ما تقدم من معاين التأويل وخصوصاً املعىن الثال: أي

نفسه وعن صفاته هو نفسه املقدسة وما قام به سبحانه وتعاىل من الصفات، وهذا باعتبار املعىن الثالث 
" $#™uqtGَ"٣علَى الْعرشِ $# ٩چ§oH÷q"`ك: ((من معاين التأويل وهو احلقيقة، فقوله تعاىل

/" tژچإءZ#اللَّه كَانَ سميعا ) خb¨((اء على العرش، وتأويل قوله هو نفسه تعاىل وما قام به من االستو
 صلى -هو نفسه املقدسة وما قام به من السمع والبصر، وهكذا القول يف سائر نصوص الصفات كقوله 

  وهذا النوع من. احلديث) ١)(يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا (-اهللا عليه وسلم 
....................................................................................  

  .التأويل هو الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل كما سبق وكما سيأيت تقريره إن شاء اهللا تعاىل
__________  

، وأخرجه ١١٤٥أخرجه البخاري يف كتاب التهجد، باب الدعاء والصالة من آخر الليل برقم ) ١(
  .١٧٧٢كتاب صالة املسافرين، برقم ) ١/٥٢١(لم مس

)١/٢٢١(  

  



وهكذا تأويل نصوص الوعد والوعيد، ونصوص البعث وما يكون يوم القيامة، هو نفس ما يكون من 
 جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من َآبائهِم: ((الوعد والوعيد يوم القيامة يف اخلارج، فتأويل قوله تعاىل
: وقوله سبحانه] ٢٣: الرعد/"[t>$٥وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ 

يطُوف ) ١٦(متكئني علَيها متقَابِلني ) ١٥(علَى سررٍ موضونة ) ١٤( من الَْآخرِينs%ur =خ‹@×((
انٌ موِلْد هِملَيونَ علَّد١٧(خ ( نكَأْسٍ مو ارِيقأَبابٍ وبِأَكْو&ûüدè¨B]"اآليات ] ١٨-١٤: الوقعة

تأويلها هو نفس املوجود وما يكون من ذلك، فمن هذه األمور ما يكون موجوداً اآلن كاجلنة، ولكن 
ن، يكون دخول املؤمنني اجلنة حبيث جيلسون على تلك السرر، ويتكؤون عليها، وتطوف عليهم الولدا

  .يوم القيامة
وهكذا تأويل نصوص الوعيد، هو ما يكون من الوعيد، كما تقدم يف قوله تعاىل يف ديد الكفار 

((ِ@yd قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتي موي أْوِيلَهونَ إِلَّا تظُرني 
ما ينتظر هؤالء الكفار إال تأويل ما توعدوا به، وما وعدوا به يف الكتاب : أي] ٥٣: رافاألع"[

املفصل، فإذا قامت القيامة، وانشقت السماء، وانتثرت الكواكب، وفجرت البحار، وبعثرت القبور، 
ثواب فكل هذا الواقع هو تأويل ما أخرب اهللا سبحانه به من أمر البعث والنشور واحلشر واجلزاء وال

  .والعقاب باعتبار املعىن الثالث من معاين التأويل املتقدمة
وأما تأويلها مبعىن التفسري فهو حال اآلن، وهو معلوم لنا، كما سيأيت، وقدم تقدم، وهو نفس الكالم 

  .الذي نعرب به عن معاين هذه النصوص
....................................................................................  

)١/٢٢٢(  

  

السنة مثل القرآن الكرمي، ففيها : أي" وهلذا ما جييء يف احلديث نعمل مبحكمه ونؤمن مبتشاه"قوله 
حمكم ومتشابه، كما أن القرآن منه آيات حمكمات وأخر متشاات، ونفس ما قيل يف املراد باحملكم 

ابه من السنة، وليس يف القرآن أو السنة متشابه مبعىن واملتشابه من القرآن هو ينطبق على احملكم واملتش
ما ال يفهمه أحد، وهذا قول أهل التجهيل، أهل التفويض لكن من تأويل املتشابه ما ال يعلمه إال اهللا 

  .تعاىل
هذا هو الواجب يف احملكم واملتشابه، وقد تقدم أن من األقوال يف " نعمل مبحكمه ونؤمن مبتشاه"قوله 

ملتشابه أن احملكم هو الناسخ، واملتشابه هو املنسوخ، فالواجب يف الناسخ اإلميان به والعمل به، احملكم وا
والواجب يف املنسوخ اإلميان به، وال يعمل به ألنه قد نسخ، فذُكر يف كل من األمرين ما هو أخص به، 

 احملكم واملتشابه من فاحملكم أخص بالعمل، واملتشابه أخص باإلميان، وإال فاإلميان جيب يف الكل، يف



  .القرآن والسنة
ألن ما أخرب اهللا به عنه نفسه وعن اليوم اآلخر فيه ألفاظ متشاة تشبه معانيها ما نعلمه يف الدنيا "قوله 

". وهذا يشبه ما يف الدنيا لفظاً ومعىن"وهذا قد تقدم يف املثل األول، قوله " إخل... كما أخرب أن يف اجلنة
واضح، وأما التشابه يف املعىن من بعض الوجوه فهو القدر املشترك، فإذا قرأ العريب التشابه يف اللفظ 

النصوص اليت فيها ذكر املاء والعسل واخلمر واللنب يف اجلنة يعرف أن هذه أشربة وليست أموراً أخرى، 
ن هذه بل هي أمساء ملسميات معقولة مفهومة، وإذا قرأ النصوص اليت فيها ذكر الذهب واحلرير عرف أ

  وقد تقدم يف املثل األول. أنواع من اللباس وهكذا
....................................................................................  

)١/٢٢٣(  

  

أيضاً التأكيد على أن بني موجودات الدنيا وموجودات اآلخرة قدر مشترك معنوي، وأن املشاة ليست 
 قد يتوهم البعض، ولكن مع الفارق، كما تقدم أن موجودات اآلخرة توافق ما يف يف اللفظ فقط، كما

إن هذه النصوص اليت أخرب اهللا : الدنيا وليست مثلها، بل هي مباينة هلا خمالفة هلا، فيمكن حينئذ أن نقول
أا تدل أن هذه النصوص خيفى معناها على بعض الناس ويشتبه، أو : ا عما يف اآلخرة متشاة، مبعىن

ما ال يفهمه : إن هذه النصوص من املتشابه، مبعىن: على أمور علمية اعتقادية ال عملية، واحملظور أن يقال
أحد على طريقة أهل التجهيل، إذن فمشاة موجودات اآلخرة ملوجودات الدنيا يف اللفظ واملعىن ال 

نيا وال حقيقتها كحقيقتها، وهكذا ما أ يستلزم أن تكون هذه األمور اليت أخرب اهللا عنها مثل ما يف الد
  .خرب اهللا به عن نفسه

أي من بعض " فأمساء اهللا تعاىل وصفاته أوىل وإن كان بينها وبني أمساء العباد وصفام تشابه"قوله 
املعىن أنه إذا كانت موجودات " أن ال يكون ألجلها اخلالق مثل املخلوق وال حقيقته كحقيقته"الوجود 

 بينها وبني ما يف الدنيا من اتفاق ووجه شبه يف اللفظ واملعىن ال تكون مماثلة هلا بل هي اآلخرة مع ما
مباينة، فأمساء اهللا وصفاته أوىل أن ال تكون مماثلة ألمساء العباد وصفام، من أجل ما بينها من اتفاق 

ه معناها على إن نصوص الصفات متشاة على هذا النحو، أي يشتب: ووجه شبه، إذن فيصح أن يقال
بعض الناس اجلهال، أو بعض الناس الذين تسربت إىل عقوهلم االعتقادات البدعية، فلم يفهموا من 

نصوص الصفات إال التشبيه، وهذا ضالل مبني، ولكن أهل العلم والبصرية يعلمون أن ما أخرب اهللا به 
 بينها قدر مشترك، واتفاق من عن نفسه من األمساء والصفات ليس مثل أمساء العباد وصفام، وإن كان

  .بعض الوجوه واهللا أعلم

)١/٢٢٤(  



  

واإلخبار عن الغائب ال يفهم إن مل يعرب عنه باألمساء املعلومة معانيها يف الشاهد، ويعلم ا ما يف الغائب 
يعلم يف بواسطة العلم مبا يف الشاهد، مع العلم بالفارق املميز، وأن ما أخرب اهللا به من الغيب أعظم مما 

  .الشاهد
فنحن إذا أخربنا اهللا بالغيب . ويف الغائب ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

الذي اختص به من اجلنة والنار، علمنا معىن ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك اخلطاب، وفسرنا 
 تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل وأما نفس احلقيقة املخرب عنها، مثل اليت مل تكن بعد، وإمنا. ذلك

  .الذي ال يعلمه إال اهللا
  .اخل..." واإلخبار عن الغائب ال يفهم إن مل يعرب عنه"قوله 

ملاذا أخربنا اهللا تعاىل عن هذه األمور الغيبية العظيمة املباينة ملا يف الدنيا ذه : قد يرد سؤال على ما تقدم
ا كان سبباً بالنسبة لبعض الناس أن يتومهوا التشبيه؟ أجاب الشيخ على األمساء اليت هلا معىن يف الشاهد مم
  .هذا السؤال بالفقرة املذكورة

واإلخبار عن الغائب ال يفهم إن مل يعرب عنه باألمساء املعلومة معانيها يف الشاهد، ويعلم ا ما يف "قوله 
أن ما أخرب اهللا به من الغيب أعظم مما يعلم الغائب بواسطة العلم مبا يف الشاهد مع العلم بالفارق املميز و

  :البد للمخاطب املخرب عن ذلك الغيب من أمرين: أي" يف الشاهد
أن يعرف املعىن الذي يف الشاهد، فإذا كان ال يعرف املعىن الذي يف الشاهد فال ميكن أن يعرف : األول

  .املخرب عنه يف الغائب
....................................................................................  

)١/٢٢٥(  

  

أن يعرف داللة اللفظ على ذلك املعىن، فقد يعرف املعىن ولكنه ال يعلم داللة اللفظ عليه، مثال : الثاين
اشتريت تفاحاً أو موزاً، فإنه ال يفهم هذا : إنسان ال يعرف التفاح وال املوز، فإذا قلت له: ذلك

أريته التفاح واملوز وأخربته بأا نوع من املأكوالت عرف هذا اخلطاب، وقبل ذلك مل اخلطاب، وإذا 
يفهم ما قلت له، ألنه ال يعرف هذا املعىن فضالً عن أن يعرف داللة هذا اللفظ عليه، وقد يعرف هذا 

 واملوز إال اإلنسان هذا التفاح واملوز ولكن ال يعرفه ذا االسم، كما لو كان أعجمياً ال يعرف التفاح
بلغته األعجمية، فهذا يعرف هذا املعىن ولكنه ال يعرف داللة هذا اللفظ عليه، فإذا مل متكن الترمجة فإنك 
حتضر التفاح واملوز عنده وتشري إليه، وهو يعرفه من قبل لكنه استفاد منك داللة اللفظ على هذا املعىن 

  .عندك



  .رين إذن اإلخبار عن الغائب البد فيه من هذين األم
أي يف احلاضر عند العباد يف الدنيا، وهذا الكالم قد تقدمت اإلشارة إليه يف آخر " يف الشاهد"قوله 

البد يف كل ما يثبت هللا من األمساء والصفات من قدر مشترك ولوال : "األصل األول يف قول الشيخ
هذه النصوص معلومة لنا من أن : أي" اخل...فنحن إذا أخربنا اهللا بالغيب"قوله ". ذلك ملا فهم اخلطاب

 أَنهار من ماٍء غَيرِ ùژدpk$: ((!وجه دون وجه كما يف مطلع هذه القاعدة، فنفهم معىن قوله تعاىل
ومعىن سائر النصوص املشتملة على ذكر ما أعد اهللا " اخل] ١٥: حممد" [pk÷Xr&ur"َآسنٍ ضچ

دراكه، أما حقائقها على ما هي عليه فذلك من ألوليائه من أصناف النعيم، فنفهم منها ما ميكن لنا إ
  التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل، فنحن ال نتصور كنه ذلك املاء

....................................................................................  

)١/٢٢٦(  

  

نا لتلك املعاين أن نفهم أن هذه املعاين ليست واللنب، وال كنه ما فيها من املتعة واللذة، فيجب مع فهم
مثل ما يف الدنيا، وال حقيقتها كحقيقتها، فهذه النصوص إذن هلا تأويالن، تأويل نعلمه، وتأويل ال 

نعلمه، وكذلك نصوص األمساء والصفات كما تقدم، فلها تأويل نعلمه، وهو معانيها املفهومة مبوجب 
مثل اليت مل تكن ".. لمه وهو حقائقها على ما هي عليه يف اخلارج، قوله اللغة والسياق، وهلا تأويل ال نع

كأن الشيخ يشري إىل بعض أشراط الساعة مثالً، فهذه قد تظهر للناس ويشاهدوا يف الدنيا، مثل " بعد
  .ما أخرب به من طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة، واملسيح الدجال وما يكون على يده

علَى الْعرشِ $# ٩چ§oH÷q"`ك: (( مالك وغريه من السلف عن قوله تعاىلوهلذا ملا سئل
٣"uqtGَ™#$ :"االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة: قالوا .

االستواء معلوم، والكيف جمهول، ومن اهللا البيان، وعلى الرسول : وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله
  .فبني أن االستواء معلوم وأن كيفية ذلك جمهولة. ا اإلميانالبالغ، وعلين

ومثل هذا يوجد كثرياً يف كالم السلف واألئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات اهللا وأنه ال يعلم كيف 
ال أحصي ثناء عليك، : (- صلى اهللا عليه وسلم -وقد قال النيب . اهللا إال اهللا، فال يعلم ما هو إال هو

اللهم إين : (وهذا يف صحيح مسلم وغريه، وقال يف احلديث اآلخر) ١)(ثنيت على نفسكأنت كما أ
أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابتك، أو علمته أحداً من خلقك، أو 

وقد أخرب فيه أن هللا . وهذا احلديث يف املسند وصحيح أيب حامت). ٢)(استأثرت به يف علم الغيب عند
مساء ما استأثر به يف علم الغيب عنده، فمعاين هذه األمساء اليت استأثر اهللا ا يف علم الغيب عنده من األ

  .ال يعلمها غريه



__________  
  .٤٨٦كتاب الصالة، برقم ) ١/٣٥٢(أخرجه مسلم ) ١(
  .٣/٥٣، وابن حبان ٥١٠-١/٥٠٩، واحلاكم ٣٧١٢، حديث رقم ١/٣٩١أخرجه اإلمام أمحد ) ٢(

)١/٢٢٧(  

  

  .اخل..." وهلذا ملا سئل مالك وغريه"قوله 
أي أن معىن االستواء معلوم لنا ألن اهللا " االستواء معلوم والكيف جمهول"الشاهد من هذين األثرين قوله 

تعاىل خاطبنا بلسان عريب مبني، ومعناه كما تقدم االستقرار واالرتفاع والعلو وحنو ذلك، وأما الكيف 
  لذي ال نعلمه، فصار قول األئمة هنا كمالك وربيعة رمحهما اهللا تعاىل شاهداًفهو جمهول، وهو التأويل ا

....................................................................................  
: فاالستواء معلوم لنا من وجه دون وجه، فقوله تعاىل" أنا نعلم ما أخربنا به من وجه دون وجه"للقاعدة 

له تأويل نعلمه وهو التفسري ] ٥: طه"[$#™uqtGَ"٣علَى الْعرشِ $# ٩چ§oH÷q"`ك((
وتأويل ال نعلمه وهو كيفية هذا االستواء وحقيقته، ألن االستواء صفة فعلية من صفات اهللا تعاىل، 
 اهللا والقول يف الصفات كالقول يف الذات، فكما أنه ال يعلم كيف هو إال هو فال يعلم كيفية استوائه إال

؛ ألن اهللا تعاىل أخرب به عن نفسه، وكل ما أخرب اهللا به عن نفسه جيب "واإلميان به واجب"تعاىل، وقوله 
  .اإلميان به؛ ألنه تصديق خلرب اهللا تعاىل وخرب رسوله عليه الصالة والسالم

اده، فنعرف ربنا أن اهللا تعاىل قد بين لعباده وعرفهم بنفسه ووصف نفسه لعب: أي" ومن اهللا البيان"قوله 
  .بأنه استوى على العرش، وأنه يرتل إىل السماء الدنيا وأنه جييء يوم القيامة

  .وجيب علينا اإلميان بذلك: أي" وعلينا اإلميان"قوله 
ومثل هذا يوجد كثرياً يف كالم السلف واألئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات اهللا وأنه ال يعلم "قوله 

أمروها كما "يشبه هذا قوهلم رمحهم اهللا يف نصوص الصفات "  يعلم ما هو إال هوكيف اهللا إال اهللا فال
أثبتوا ما دلت عليه النصوص بال حبث عن الكيفية وال تكييف لتلك الصفات، : يعين" جاءت بال كيف

  .ال بالقول وال باالعتقاد، والتفكري، فاهللا ال تبلغه األوهام وال تدركه األفهام

)١/٢٢٨(  

  

احلديث جاء هذا احلديث عن " ال أحصي ثناء عليك" - صلى اهللا عليه وسلم -قد قال النيب و"قوله 
  ال..  كان يقول يف الوتر هذا الدعاء، وقوله - صلى اهللا عليه وسلم -علي رضي اهللا عنه أن النيب 



....................................................................................  
 ال يعلم - صلى اهللا عليه وسلم -ال أبلغ وال أقدر على ما تستحق من الثناء ألن الرسول : أي" أحصي

كل ما هللا تعاىل من احملامد، وال يدرك مدى وكمال صفاته سبحانه وتعاىل على ما هي عليه، فلله من 
ذا إذا جاء عليه الصالة احملامد وصفات الكمال ما ال يعلمه أحد حىت الرسول عليه الصالة والسالم، وهل

والسالم يوم القيامة ليشفع يسجد ويفتح اهللا عليه من حمامده، وحسن الثناء عليه، شيئاً مل يفتحه على 
  ).١(أحد قبله

فهذا احلديث يدل على أننا ال ندرك حقائق صفات اهللا تعاىل وكماهلا كما أ ننا ال نعلم كل ما هللا من 
صفات مل يطلعنا عليها، أما الصفات اليت أخربنا ا فنحن نعلمها، األمساء ومن الصفات، فله أمساء و

ولكننا أيضاً ال ندرك كماهلا وكنهها وحقائقها، ومن الدليل على ذلك ما رواه اإلمام أمحد وابن حبان 
ما من عبد يصيبه هم : " قال- صلى اهللا عليه وسلم -وغريمها عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب 

اخل والشاهد من هذا قوله ..." اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك"احلديث ويف آخره " ولأو غم فيق
فهذا نص يف أن هللا تعاىل أمساء اختص بعلمها وطوى علمها عن " أو استأثرت به يف علم الغيب عندك"

العباد، وهذا احلديث يدل على أن هللا تعاىل أمساء كثرية، وكل اسم متضمن لصفة كمال، ويف هذا 
  :احلديث توسل بأمساء اهللا تعاىل، والتوسل اجلائز أنواع

  يا اهللا، يا رمحن، يا رب،: التوسل بأمسائه تعاىل وصفاته، فقولك: أوهلا
....................................................................................  

__________  
، ومسلم يف كتاب ٤٧١٢برقم " ذرية من محلنا مع نوح"أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب ) ١(

  .١٩٤اإلميان برقم 

)١/٢٢٩(  

  

أسألك بامسك : هو توسل بأمساء اهللا، هذا التوسل قد يكون بصيغة الدعاء، وقد يكون بالباء كقولك
  .العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أسألك بأنك اهللا ال إله إال أنت،وهكذا

هذا هو شأن كل أمساء اهللا تعاىل، فهو الذي مسى ا نفسه، وال أحد من العباد " مسيت به نفسك"ه قول
  .خيترع له امساً

عطف هذا على ما قبله من عطف اخلاص على " أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك"قوله 
علمه بعض عباده قد يكون يف شيء من العام، وما أنزله تعاىل يف ما شاء من كتبه داخل يف ما علّمه، فما ي

أو "أعم من قوله ) أو علمته أحداً من خلقك (- صلى اهللا عليه وسلم -كتبه، وقد ال يكون، فقوله 



فكل ما أنزله يف كتابه فإنه قد علمه بعض عباده، ولكن قد يعلم بعض عباده من أمسائه " أنزلته يف كتابك
يف السنة من أمساء اهللا تعاىل ما مل يأت يف القرآن الكرمي، مثل ما مل يكن يف كتابه، ومثال هذا أنه جاء 

  .الشايف واحلكم، ولكن أكثر األمساء اليت علمنا اهللا تعاىل هي يف القرآن
ويف هذا احلديث أن أمساء اهللا تعاىل ال تنحصر يف تسعة وتسعني كما قد يتوهم ذلك بعض الناس من 

، )١)(سعة وتسعني امسا مائة إال واحداً من أحصاها دخل اجلنةإن هللا ت (- صلى اهللا عليه وسلم -قوله 
فالتحقيق أن هذا احلديث ال يدل على حصر األمساء يف هذا العدد، لكن فيه اإلخبار عن بعض أمساء اهللا 

  تعاىل، وأن من أمساء اهللا تسعة
....................................................................................  

__________  
، ومسلم ٢٧٣٦كتاب الشروط، باب ما جيوز من االشتراط برقم ) ٢/٩٨١(أخرجه البخاري ) ١(
  .٦٨١٠كتاب الذكر والدعاء برقم ) ٤/٢٠٦٣(

)١/٢٣٠(  

  

وتسعني من شأا ومن فضلها أن من أحصاها دخل اجلنة، وهذا األسلوب ال يدل على احلصر كما إذا 
فإنه ال يدل على أنه ليس له إذا هذا االسم، فاهللا تعاىل له أمساء " إذا دعي به أجابإن هللا امساً "قيل 

كثرية مسى ا نفسه فمنها ما أنزله يف ما شاء من كتبه، ومنها ما علمه بعض عباده، ومنها ما اختص به 
، أو علمها ملن واستأثر به يف علم الغيب عنده، وال تنحصر األمساء اليت يف كتبه، أو أنزهلا يف القرآن

يف احلديث هو قوله عليه " إن"شاء، ال تنحصر يف تسعة وتسعني، واحلديث ال يدل على احلصر، وخرب 
اجلار وارور حاالً من هذه " هللا"وعلى هذا يكون قوله " من أحصاها دخل اجلنة"الصالة والسالم 

ماً، وعندي أن األول أظهر واهللا فيكون خرباً مقد" هللا"هو قوله " إن"األمساء، وحيتمل أن يكون خرب 
  .أعلم

  :وإحصاء هذه األمساء على مراتب
فإنه يكون مبعرفة ألفاظها، وعدها، ويكون بفهم معانيها، ومن إحصائها أيضاً القيام مبقتضاها، وليس 

املقصود هو اإلحصاء العددي فقط، ولكنه نوع إحصاء، فالشك أن معرفة كون أمساء اهللا كذا وكذا من 
  .النافعالعلم 

واهللا سبحانه وتعاىل أخربنا أنه عليم، قدير، مسيع، بصري، غفور، رحيم، إىل غري ذلك من أمسائه وصفاته؛ 
فنحن نفهم معىن ذلك، ومنيز بني العلم والقدرة، وبني الرمحة والسمع والبصر، ونعلم أن األمساء كلها 

ة متواطئة من حيث الذات، متباينة من اتفقت يف دالالا على ذات اهللا، مع تنوع معانيها، فهي متفق



  .جهة الصفات
وكذلك .  مثل حممد، وأمحد، واملاحي، واحلاشر، والعاقب- صلى اهللا عليه وسلم -وكذلك أمساء النيب 

أمساء القرآن مثل القرآن، والفرقان، واهلدى، والنور، والترتيل، والشفاء، وغري ذلك، ومثل هذه األمساء 
هي من قبيل املترادفة الحتاد الذات، أو من قبيل املتباينة لتعدد الصفات، كما إذا تنازع الناس فيها؛ هل 

السيف، والصارم، واملهند؛ وقصد بالصارم معىن الصرم، ويف املهند النسبة إىل اهلند؟ والتحقيق أا : قيل
  .مترادفة يف الذات متباينة يف الصفات

)١/٢٣١(  

  

  .اخل...." واهللا سبحانه أخربنا أنه عليم"قوله 
يبني الشيخ بناء على ما سبق من أن نصوص األمساء والصفات معلومة لنا من وجه، أن أمساء اهللا اليت 
أخربنا ا مفهومة لنا، فنفهم أا أمساء هللا تعاىل دالة على صفاته، فلذلك نفرق بينها الختالف ما تدل 

فهي متفقة متواطئة "نه، فلهذا قال الشيخ عليه من الصفات ونعلم أا مجيعاً دالة على ذات الرب سبحا
ال تدل : هي متحدة يف داللتها على ذات الرب، فكلها أعالم حمضة، أي: اخل أي.."من حيث الذات

  .على معاين، فأمساء اهللا تعاىل تدل على ذات الرب تعاىل وتدل على معاين وصفات قائمة بالرب
ة مطلقاً، بل إا مترادفة يف داللتها على ذات الرب، إذن فال نقول إن أمساء اهللا مترادفة وال متباين

  ومتباينة يف داللتها على الصفات، وهذا مبين على أن
....................................................................................  

، فنفرِق بني معىن املغفرة كل اسم متضمن لصفة، فلهذا نعلم أا مجيعاً أمساء هللا، ونفرِق بني معانيها
إن السميع هو : والرمحة، ومعىن السمع والبصر، والعزة واحلكمة والقوة وما أشبه ذلك وهلذا نقول

البصري من حيث املسمى، فهما امسان ملسمى واحد، ولكن السميع غري البصري من حيث املعىن والصفة 
  . وهكذا القول يف سائر األمساءفالسميع يدل على صفة السمع والبصري يدل على صفة البصر،

  .ونظري أمساء اهللا تعاىل من حيث االتفاق من وجه واالختالف من وجه: أي" وكذلك"قوله 

)١/٢٣٢(  

  

النيب عليه الصالة والسالم له أمساء كثرية، وقد أخرب ". مثل حممد وأمحد واملاحي واحلاشر والعاقب"قوله 
أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر  (:- صلى اهللا عليه وسلم -عن بعضها بقوله 

والعاقب الذي ليس بعده نيب فهذه األمساء ) ١)(وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب



، ولكن كل اسم له معىن، فهي متحدة - صلى اهللا عليه وسلم -كلها أمساء ملسمى واحد وهو الرسول 
  .جهمن وجه وخمتلفة من و

  ):٢(وهذه األمساء أشار النيب عليه الصالة والسالم إىل معانيها
 صلى اهللا -أما حممد وهو أشهر أمسائه، فهو علم وصفة يف حقه عليه الصالة والسالم، فهو علم عليه 

 وله معىن هذا االسم، وهو كثرة محد الغري له، فهو حممد حيمده الناس واهللا تعاىل يثين -عليه وسلم 
  .حمد اسم مفعول مشتق من حمد يحمد فهو حممدعليه، فم

....................................................................................  
فهو أفعل تفضيل يدل على كثرة محده لربه تعاىل، أو كثرة محد الغري له، فهو أمحد من " أمحد"وأما امسه 
هو أحق باحلمد من سائر : تعاىل من غريه، أو أكثر نصيباً من محد الغري أيأكثر محداً لربه : غريه أي

  .الناس، فاالمسان متقاربان
__________  

 برقم - صلى اهللا عليه وسلم -أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا ) ١(
  .٢٣٥٤، ومسلم يف كتاب الفضائل برقم ٣٥٣٢

  .٩٤-١/٨٧زاد املعاد ) ٢(

)١/٢٣٣(  

  

احلاشر الذي حيشر الناس "أما احلاشر والعاقب فقد أشار النيب عليه الصالة والسالم إىل معناها بقوله 
بعثت أنا والساعة "وهذا هو احلشر يوم القيامة والرسول عليه الصالة والسالم يقول " على قدمي

 الذي ليس بعده إال الساعة وحشر ، فاحلاشر هو النيب اخلامت)١(وأشار بالسبابة والوسطى" كهاتني
الناس، واملاحي هو الذي حما اهللا به الكفر، وليس املراد مبحو الكفر هنا إزالة مجيع الكفر عن وجه 

األرض، بل املراد أن اهللا تعاىل حما به من الكفر ما مل ميح بدعوة نيب سواه، وهذا يظهر بكثرة األتباع، 
، والرسول عليه الصالة والسالم جاء بعد األنبياء، فهو املقفي وأما العاقب فهو الذي يأيت بعد غريه

آل "[ محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ tBur$: ((والعاقب جلميع النبيني كما قال اهللا تعاىل
اء يف ذكر أي قد مضت من قبله مجيع الرسل فال نيب بعده وهو خامت النبيني، وأما ما ج] ١٤٤: عمران
فال ] ٧٥: املائدة"[$#٩چ"™ك@ الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله مB¨$((املسيح 

 بِرسولٍ يأْتي منBur مe³t6ژإM#((يفهم على إطالقه بل بعده رسول مل يأت كما قال اهللا تعاىل عنه 
 دمأَح همي اسدعاآلية حينئذ ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله ، فمعىن]٦: الصف"[ب 

  .أكثر ومعظم الرسل، ال مجيع الرسل واهللا أعلم



....................................................................................  
ملسمى، وختتلف من وجه، ومن قبيل األمساء اليت تتحد من وجه، وهو ا: أي" وكذلك أمساء القرآن"قوله 

  .وهو املعىن، أمساء القرآن العظيم
، املكتوب يف املصاحف، احملفوظ - صلى اهللا عليه وسلم -والقرآن هو كالم اهللا تعاىل املرتل على حممد 

  .يف الصدور، املوجود بني دفيت املصحف، املبدوء بالفاحتة، املختوم بسورة الناس
__________  

  .٨٦٧، ومسلم يف كتاب اجلمعة برقم ٥٣٠١تاب الطالق، باب اللعان برقم أخرجه البخاري، ك) ١(

)١/٢٣٤(  

  

فهذه األمساء كلها ملسمى " مثل القرآن والفرقان واهلدى والنور والترتيل والشفاء وغري ذلك"قوله 
واحد وهو هذا الكتاب، ولكل اسم من هذه األمساء معىن من املعاين، فهو كتاب ألنه مكتوب، وهو 

وب يف اللوح احملفوظ، ويف الصحف اليت يف أيدي املالئكة، ومكتوب يف الصحف اليت بأيدي مكت
املؤمنني، وهو القرآن من القَرء مبعىن اجلمع ألنه جمموع ومؤلف من حروف وكلمات وسور وآيات، أو 

اه فَاتبِع  قَرأْنsù*خsŒ#: ((من القَرء مبعىن اإلظهار ألنه كالم مظْهر بالتالوة كما قال تعاىل
¼çmtR#uنِچè]"%وهو الفرقان ألنه فارق بني احلق والباطل، وبني أولياء اهللا ]١٨: القيامة ،

الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ ؟ x8u'$t6s((وأعداء اهللا،وبني النافع والضار كما قال تعاىل 
 نيالَملْعچ·#لƒة›tR] "مچِ((هلدى كما قال تعاىل ، وهو ا]١: الفرقانky يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر 

 قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدَآنُ هوقال فيه أيضاً ] ١٨٥: البقرة"[الْقُر))¨bَآنَ ) خذَا الْقُره
لى ويهدي إىل الصراط أي يدل ويبين الطريقة املث] ٩: اإلسراء"[&Puqّ%rيهدي للَّتي هي م

  `W‰èd z: (("املستقيم، وهو هدى جلميع الناس، ولكن ال ينتفع به إال املؤمنون كما قال تعاىل
  وقال يف اآلية] ٢: البقرة"[j9د=JùكF)ة

....................................................................................  
فهذه أمساء ملسمى واحد وهو كالم اهللا " وبينات من الْهدى والْفُرقَان  للناسِ W‰èd: (("األخرى

، املكتوب يف املصاحف، وكل اسم يدل على صفة ثابتة - صلى اهللا عليه وسلم -املرتل على حممد 
  .للقرآن الكرمي

)١/٢٣٥(  

  



، فهو يسمى عند العرب الصارم ونظري هذا يف اللغة العربية أمساء السيف، وهو اآللة احلادة املعروفة
واحلسام واملهند والبتار والفيصل، فهذه أمساء لشيء واحد، وكل اسم منها يدل على معىن، و لكن ال 
تكون هذه األمساء متباينة يف الصفات إال إذا قُصدت معانيها، وإذا مل تقصد معانيها فإا تكون أعالماً 

فإن هذا االسم يكون علماً فقط، وإذا "  اهلند ـ املهندفقط، فإذا قيل يف السيف املصنوع ـ يف غري
خذ : ومل يالحظ معىن الصرم والقطع فإنه حينئذ يكون علماً، فقط ولكن إذا قيل" خذ الصارم: قيل

يعين السيف القاطع ولوحظ معىن الصرم والقطع فإن هذا االسم يكون علماً وصفة، وكذا إذا " الصارم
يف اهلند فعالً فإنه يكون حينئذ علماً وصفة، وهلذا قال الشيخ رمحه اهللا وهو مصنوع "خذ املهند : قيل

" السيف والصارم واملهند، وقصد بالصارم معىن الصرم ويف املهند النسبة إىل اهلند: كما إذا قيل"تعاىل 
  .أي أنه البد أن تكون هذه املعاين مقصودة وإال كانت هذه األمساء جمرد أعالم

 تعاىل من حيث إا متفقة يف الذات وخمتلفة يف الصفات أمساء القرآن العظيم، وأمساء إذن فنظري أمساء اهللا
  .النيب عليه الصالة والسالم، وأمساء السيف، واهللا أعلم

....................................................................................  
اليت تكون متحدة من وجه، وهو املسمى، وخمتلفة من وجه، وهو األمساء : أي" ومثل هذه األمساء"قوله 

  .املعىن والصفة

)١/٢٣٦(  

  

إن أمساءه مترادفة، : وهلذا ال يصح أن تقول" والتحقيق أا مترادفة يف الذات، متباينة يف الصفات"قوله 
لذات، ومتباينة من إا متباينة، فالبد من التقييد، فهي مترادفة من حيث داللتها على ا: وال أن تقول

حيث داللتها على الصفات، وهذا كله على طريقة أهل السنة واجلماعة، وأما على طريقة املعتزلة فإا 
مترادفة ألم جيعلون أمساءه أعالماً حمضة ال تدل إال على الذات، فال فرق عندهم بني السميع والبصري 

من جهة املعىن، ألا عندهم ال تدل على معان أصالً والعليم واحلكيم، ألا ملسمى واحد، وال فرق بينها 
  .واهللا أعلم

ومما يوضح هذا أن اهللا وصف القرآن كله بأنه حمكم وبأنه متشابه، ويف موضع آخر جعل منه ما هو 
حمكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه، واإلحكام والتشابه الذي 

  .خيص بعضه
فأخرب أنه أحكم آياته كلها، وقال ] ١: هود"[èùء_إ=ôMnآلر كتاب أُحكمت َآياته ثُم ((اىل قال تع
  .فأخرب أنه كله متشابه] ٢٣: الزمر"[T$sW¨Bخ'uاللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها ((تعاىل 

مني، واحلكمة فصل بني املشتبهات علماً واحلكم هو الفصل بني الشيئني، واحلاكم يفصل بني اخلص



وعمالً، إذا ميز بني احلق والباطل، والصدق والكذب، والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك 
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت هلا : الضار، فيقال

م الشيء إتقانه، فإحكام الكالم إتقانه بتمييز الصدق من حكمة وهو ما أحاط باحلنك من اللجام، وإحكا
  .الكذب يف أخباره، ومتييز الرشد من الغي يف أوامره

)١/٢٣٧(  

  

تلْك َآيات الْكتابِ # ٩!چ: ((والقرآن كله حمكم مبعىن اإلتقان، فقد مساه اهللا حكيماً بقوله
هذَا الْقُرَآنَ ) خb¨: ((ه يقص بقولهفاحلكيم مبعىن احلاكم، كما جعل] ١: يونس"[$#:٣ptّإ‹Oة

 يهف مي هالَّذ يلَ أَكْثَرائرنِي إِسلَى بع قُصي ...cqàخے=tGّƒs†]"وجعله مفتياً يف ]٧٦: النمل ،
ما : أي] ١٢٧: النساء"[$#3ّ٩إtG="اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في ة% è@ب: ((قوله

إِنَّ هذَا الْقُرَآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر : ((يكم يفتيكم فيهن، وجعله هادياً ومبشراً يف قولهيتلى عل
  ].٩: اإلسراء"[$#٩ء¢="خM"ysالْمؤمنِني الَّذين يعملُونَ د

  .اخل..." ومما يوضح هذا أن اهللا وصف القرآن"قوله 
  لقريب وهو ما ذُكر من أن أمساء اهللا تعاىلقد يكون اسم اإلشارة إشارة ل

....................................................................................  
متحدة من وجه وخمتلفة من وجه وحيتمل أنه أراد اإلشارة إىل ما يف مطلع القاعدة من الكالم يف تأويل 

  . العلم ومنه ما ال يعلمه إال اهللا تعاىلاملتشابه وأن منه ما يعلمه الراسخون يف

)١/٢٣٨(  

  

ووصف بأنه كله متشابه، والدليل على : أي" أن اهللا وصف القرآن كله بأنه حمكم وبأنه متشابه"قوله 
، والدليل على "èùء_إ=ôMnكتاب أُحكمت َآياته ثُم # ٩!چ: ((اإلحكام العام هو آية هود

، وأما الدليل "T$sW¨Bخ'uنزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها $# !ه((ر التشابه العام آية الزم
 َآياتB دçm÷Z((على اإلحكام اخلاص فآية آل عمران املتقدمة يف مطلع القاعدة وهي قوله سبحانه 

 اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحنبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه في"قوله ]. ٧: آل عمران"[م
هذا ألنه ال جيوز أن يكون املعىن واحداً، ألنه لو ": الذي يعمه، واإلحكام والتشابه الذي خيص بعضه
إن بني دليل اإلحكام العام والتشابه العام ودليل : كان املعىن واحداً لصار فيه تناقض، وهلذا يقال
ض يف الظاهر، ووجه هذا التعارض أن بعض هذه األدلة اإلحكام اخلاص والتشابه اخلاص بينهما تعار



تدل على أن بعض القرآن حمكم وبعضه متشابه، وبعضها يدل على أن القرآن كله حمكم وكله متشابه، 
فتعارضت هذه األدلة يف الظاهر من حيث العموم واخلصوص، والطريق لدفع هذا التعارض هو معرفة 

  .، واإلحكام والتشابه الذي خيص بعضهاملراد باإلحكام والتشابه الذي يعمه
  .إخل..." واحلكم هو الفصل بني الشيئني"قوله 

  فتصاريف مادة حكم ترجع إىل معىن املنع، فحكم مبعىن منع يف أصل اللغة،
....................................................................................  

 هلذا املعىن بقول العرب حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وذكر الشيخ رمحه اهللا شواهد
وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت هلا حكمة، وهو ما أحاط باحلنك من اللجام، وهو ما يوضع على 

  .فم احليوان فريبط به العنان واخلطام الذي مينع الدابة من االسترسال يف اجلري بغري إرادة صاحبها

)١/٢٣٩(  

  

معىن اإلحكام الفصل، والفصل فيه منع، فاحلكم هو الفصل بني املشتبهات علما وعمالً، واحلاكم ومن 
فهذا املعىن وهو الفصل يرجع إىل املنع، وهو املنع من االلتباس يف . يفصل بني املتنازعني يف اخلصومات

 فهذه املادة األمور املشتبهات، ومينع اخلصوم من تعدي بعضهم على بعض بأخذ احلقوق والتعدي،
  .تتضمن الفصل

أن آيات القرآن كلها متقنة وإتقاا من جهة اللفظ، ومن : أي" والقرآن كله حمكم مبعىن اإلتقان"قوله 
جهة املعىن، ومتقن يف املعىن ألنه مشتمل على التمييز، متييز الصدق من الكذب يف األخبار، والرشد من 

 كَلمةُ ربكôM£Js?ur : ((ه عادلة، كما قال اهللا تعاىلالغي يف التشريعات، فأخباره صادقة، وأحكام
  .صدقاً يف األخبار وعدالً يف األحكام] ١١٥: األنعام"[urمZwô‰tصدقًا 

 كَانَ من عند غَيرِ اللَّهqs9ur ِ)): وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد االختالف املنفي عنه يف قوله
) خR¯٣ن/ِ)): ، وهو االختالف املذكور يف قوله]٨٢: النساء"[٢ںWژچدZ#لَوجدوا فيه اختلَافًا 
 فلتخلٍ مي قَو٨(لَف ( نم هنع فَكؤيy7دùé&]"٩-٨: الذاريات.[  

فالتشابه هنا هو متاثل الكالم وتناسبه، حبيث يصدق بعضه بضعاً، فإذا أمر بأمر مل يأمر بنقيضه يف موضع 
ريه، أو مبلزوماته، وإذا ى عن شيء مل يأمر به يف موضع آخر، بل ينهى عنه، آخر، بل يأمر به، أو بنظ

  .أو عن نظريه، أو عن لوازمه، إذا مل يكن هناك نسخ
وكذلك إذا أخرب بثبوت شيء مل خيرب بنقيض ذلك، بل خيرب بثبوته، أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخرب بنفي 

الف القول املختلف الذي ينقض بعضه بعضاً، فيثبت الشيء شيء مل يثبته، بل ينفيه، أو ينفي لوازمه، خب



تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه يف وقت واحد، أو يفرق بني املتماثلني فيمدح أحدمها ويذم 
  .اآلخر، فاألقوال املختلفة هنا هي املتضادة، واملتشاة هي املتوافقة

)١/٢٤٠(  

  

 اختلفت األلفاظ، فإذا كانت املعاين يوافق بعضها بعضاً، ويعضد وهذا التشابه يكون يف املعاين وإن
كان الكالم -بعضها بعضاً، ويناسب بعضها بعضها، ويشهد بعضها لبعض، ويقتضي بعضها بعضاً 

  .متشااً، خبالف الكالم املتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً
ن الكالم احملكم املتقن يصدق بعضه وهذا التشابه العام ال ينايف اإلحكام العام، بل هو مصدق له، فإ

  .بعضاً، ال يناقض بعضه بعضاً
  .اخل..." وأما التشابه الذي يعمه"قوله 

....................................................................................  
  .أي التشابه الذي يوصف به مجيع القرآن" وأما التشابه الذي يعمه"قوله 
أي أن اهللا تعاىل وصف كتابه بالتشابه وهو التناسب، ونزهه ": فهو ضد االختالف املنفي عنه إخل"قوله 

 كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيهqs9ur ِ)): عن االختالف الذي هو التناقض كما يف قوله تعاىل
) خR¯٣ن/ِ)): تلفة كما قال تعاىل، ومن االختالف املذموم أقوال الكفار املخ"٢ںWژچدZ#اختلَافًا 

إنه كاهن، : أي يف كالم متناقض ينقض بعضه بعضاً، فهذا يقول عن حممد" tGّƒ'C=خ#٧لَفي قَولٍ 
مث بين الشيخ معىن التشابه الذي يوصف به كل القرآن . وهذا يقول إنه جمنون، واآلخر يقول إنه ساحر

  ". وتناسبه حبيث يصدق بعضه بعضاًفالتشابه هنا هو متاثل الكالم: "وذلك يف قوله
  .مرة ثانية، ويكون يف هذا توكيد: أي" بل يأمر به"قوله 
أو يأمر بنظريه، وهذا أيضاً يؤكد األمر األول وهذا الذي تقتضيه الفطر والعقول : أي" أو بنظريه"قوله 

املعىن، فإن ثبوت امللزوم أو يأمر مبا يستلزم هذا : أي" أو مبلزوماته"قوله . وهو التسوية بني املتماثالت
  .يقتضي ثبوت الالزم

فالنسخ ليس من التناقض يف شيء ألنه تشريع حلكم يف وقت، مث رفعه يف ": إذا مل يكن هناك نسخ"قوله 
وقت آخر، أما التناقض فهو األمر بالشيء مث النهي عنه يف وقت واحد حبيث يكون مأموراً به منهياً عنه، 

  .فهذا ال جيوز

)١/٢٤١(  

  



وكتاب اهللا تعاىل جار على هذا األمر، فهو تعاىل يأمر بالصالة يف مواضع كثرية ويثين على املقيمني 
للصالة، ويأمر بأحكام الصالة وأوقاا وهذا كله من الكالم املتشابه، وهكذا يأمر باإلنفاق عموماً، 

  ويأمر بالزكاة خصوصاً، ويأمر
....................................................................................  
وهو أيضاً ينهى عن الشرك كله، عن عبادة املالئكة، وعن . باإلحسان عموماً، وهذا أيضاً من التشابه

وال تشركوا "عبادة األنبياء، وعن عبادة األصنام، وعن عبادة اجلن، وينهى عن الشرك عموماً كما قال 
  .أيضاً، وهذا من التشابه "به شيئاً
امللزوم هو الذي ال ينفك عن غريه، والالزم هو الذي ال ينفك عن غريه، وقد ": أو ينفي لوازمه"قوله 

أن كالً منهما مستلزم لآلخر، وقد تكون املالزمة من طرف واحد، : يكون الشيئان متالزمني، أي
مس، فيلزم من النهار طلوع فالنهار وطلوع الشمس مثالً متالزمان إذا اعتربنا النهار يبدأ من طلوع الش

الشمس، ويلزم من طلوع الشمس النهار، ومثال املالزمة الشرعية أن صحة الصالة مستلزمة للطهارة، 
فال ميكن أن تصح الصالة والطهارة مفقودة، وهكذا وجود املشروط يستلزم وجود الشرط ال العكس، 

لعدم، ويلزم من عدمه العدم، فإذا وجد وهلذا يعرف الشرط بأنه ما ال يلزم من وجوده الوجود، وال ا
  .املشروط وجد الشرط، فالالزم هو الشرط وامللزوم هو املشروط

فتبني ذا أن العالقة بني اإلحكام العام والتشابه العام هي التالزم فكون القرآن كله متشااً يقتضي أنه 
  .لعام إذن متالزمانحمكم، وكونه متقناً يقتضي أنه متشابه، فاإلحكام العام والتشابه ا

خبالف اإلحكام اخلاص، فإنه ضد التشابه اخلاص، فالتشابه اخلاص هو مشاة الشيء لغريه من وجه مع 
خمالفته له من وجه آخر، حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك، واإلحكام هو 

منا يكون لقدر مشترك بني الشيئني مع وهذا التشابه إ. الفصل بينهما حبيث ال يشتبه أحدمها باآلخر
  .وجود الفاصل بينهما

)١/٢٤٢(  

  

مث من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهاً عليه، ومنهم من يهتدي إىل ذلك، فالتشابه 
الذي ال متييز معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية، حبيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، 

ف منه أهلُ العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا ومثل هذا يعر
به يف اآلخرة مبا يشهدونه يف الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماُء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبهاً له من 

  .بعض الوجوه
  .إخل..." خبالف اإلحكام اخلاص: "قوله



ذا يكون اإلحكام اخلاص والتشابه اخلاص ضدين، وقد تقدم يف مطلع أي الذي خيص بعض القرآن و
القاعدة الكالم على اإلحكام اخلاص والتشابه اخلاص من حيث الدليل وهو آية آل عمران، وتقدم أيضاً 

ذكر مجلة من أقوال املفسرين يف املراد باحملكم واملتشابه فمنها أن احملكم هو الناسخ واملتشابه هو 
منها أن احملكم هو الواضح البني الذي ال حيتمل إال معىن واحداً، واملتشابه هو ما خيفى معناه املنسوخ، و

  .على بعض الناس، أو ما حيتمل أكثر من معىن
  .والتضاد بني الناسخ واملنسوخ وبني الواضح واخلفي وبني ما ال حيتمل وما حيتمل ظاهر

....................................................................................  
فال تكون اآلية الواحدة حمكمة ومتشاة يف نفس الوقت باملعىن اخلاص بل قد تكون حمكمة ومتشاة 

  .باملعىن العام

)١/٢٤٣(  

  

فالتشابه اخلاص هو مشاة الشيء "مث ذكر الشيخ هنا ضابط التشابه اخلاص واإلحكام اخلاص بقوله 
، مع خمالفته له من وجه آخر، حبيث يشتبه على بعض الناس أنه هو مثله وليس كذلك، لغريه من وجه

، وهذا التعريف من الشيخ ال ينايف ما سبق "واإلحكام هو الفصل بينهما حبيث ال يشتبه أحدمها باآلخر
ابِ وأُخر  َآيات محكَمات هن أُم الْكتBدuçm÷Z((ذكره من أقوال املفسرين يف آية آل عمران 

 اتابِهشتفإن الشيخ هنا ذكر املعىن الذي يرجع إليه معىن التشابه، ومعىن اإلحكام واألصل، وهذا " م
بل جيري يف اآليات املتشاات، واألحاديث . املعىن ال خيتص باآليات كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل
  .يف الذوات املتشاة، وغريهااملتشاة، كما جيري يف املعاين واأللفاظ املتشاة، و

  ):١(فنطبق تعريف الشيخ لإلحكام والتشابه اخلاص على بعض ما قيل يف معنامها
إن احملكم هو الناسخ، واملتشابه هو املنسوخ، فهذا التعريف ينطبق عليه تعريف الشيخ املتقدم، : مما قيل

 ومن حيث إا تدل على حكم، واألصل فإن اآلية املنسوخة تشبه اآلية غري املنسوخة من حيث إا آية،
أن هذا احلكم قائم وباق، ولكن اآلية املنسوخة ختالف غري املنسوخة من جهة أن حكمها قد رفع، 

  وبسبب
....................................................................................  

ن مل يبلغه الناسخ يغلط فيعمل بالدليل املنسوخ، ألنه مل هذا التشابه حيصل اشتباه عند بعض الناس، فإن م
يعلم الدليل احملكم الذي يزيل االشتباه، وهلذا كان الواجب يف احملكم واملتشابه كما تقدم هو اإلميان 

  .باملتشابه، والعمل باحملكم، ورد املتشابه إىل احملكم الذي يزيل االشتباه
 واملتشابه هو امل، ألنه بسبب ما فيه من اإلمجال يشتبه ألنه حيتمل وهكذا القول بأن احملكم هو املبين،



  .أكثر من معىن فيشبه غريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر
__________  

  .٤٢٤-٤١٨، ٣٨٩-١٧/٣٨٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٤٤(  

  

املتشابه ال مبعىن التشابه عند وقد تقدم أن نصوص الصفات ونصوص املعاد تقدم أنه ميكن أن تكون من 
، ولكنها "إن نصوص الصفات متشاة مبعىن أنه ال يعلم معناها إال اهللا تعاىل: أهل التفويض الذين يقولون

متشاة مبعىن أنه يشتبه معناها وخيفى على بعض الناس كما مثل الشيخ رمحه اهللا يف هذا املوضع بقوله 
أي مثل ما -عدوا به يف اآلخر مبا يشهدونه يف الدنيا، فظن أنه مثله كما إذا اشتبه على بعض الناس ما و"

":  وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه-أي مثل ما يف الدنيا- فعلم العلماء أنه ليس هو مثله -يف الدنيا
اآلية وقوله تعاىل " فيها أار من ماء غري آسن وأار من لنب((ففرق بني قوله تعاىل 

))$uZّ٩t"Rr&ur  اًءاِء ممالس نم#Y'qكgsوقوله تعاىل " غ))¨bخ(ur ًةربامِ لَععي الْأَنف لَكُم 
  "جچ/خy™ tûü$!ح Zَ$نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا خالصا 

، وهذا ماء غري آسن " فيه شفَاٌء للناسِ من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانهƒs †مچlك((وقوله تعاىل " j9د
ولنب ومخر وعسل وذاك ماء ولنب ومخر وعسل ولكن مع الفارق فهذه آيات وردت يف مشارب الدنيا، 

  .وتلك آيات وردت يف مشارب اآلخرة
....................................................................................  

  .أي التشابه اخلاص" هذا التشابهو"قوله 
أي أن كل موجودين بينهما اشتباه " إمنا يكون لقدر مشترك بني الشيئني مع وجود الفاصل بينهما"قوله 

  .وقد تكثر وجوه االشتباه، وتقل وجوه االفتراق وقد يكون العكس. و افتراق

)١/٢٤٥(  

  

من ال يهتدي للفصل بينهما "قوله . خلاصهذا هو احلاصل بسبب التشابه ا": اخل..مث من الناس"قوله 
أي من الناس من يدرك القدر املشترك وال يدرك القدر املميز، فمن عرف املنسوخ " فيكون مشتبهاً عليه

ومل يعرف الناسخ يقع يف الغلط، وهكذا من عرف امل ومل يعرف املبني، ومن عرف املطلق ومل يعرف 
فالتشابه الذي ال متييز معه قد يكون من األمور النسبية "قوله . صاملقيد، ومن عرف العام ومل يعرف اخلا

الشيء النسيب هو غري العام أي الذي يثبت للبعض دون البعض وأما الشيء العام أو الثابت ": اإلضافية



على كل حال، فهذا يقال له اشتباه حقيقي، فاللفظ الذي ال يفهمه أحد اشتباه عام، وأما الذي خيفى 
بعض الناس فإن االشتباه فيه نسيب، وقد عرف الشيخ االشتباه النسيب بقوله بعد هذا الكالم معناه على 

  ".حبيث يشتبه على بعض الناس دون بعض"
إذن التشابه الذي يف بعض نصوص القرآن من االشتباه النسيب، فنصوص الوعد والوعيد، ونصوص 

 فظنوا أا تدل على التشبيه، وأنه تعاىل لو الصفات يشتبه معناها على بعض الناس، وهلذا غلط الغالطون
-قامت به الصفات لزم من ذلك مشاته خللقه أما أهل العلم فإم يدركون أن أمساء اهللا تعاىل وصفاته 

   ال متاثل-وإن كان بينها وبني أمساء العباد وصفام اتفاق من بعض الوجوه
....................................................................................  

  .صفات اخللق، وأن ما اختص اهللا به من ذلك فوق ما خيطر بالبال أو يدور يف اخليال
أي أن أهل العلم يعرفون ويدركون " ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه"قوله 

ن املنسوخ، واملطلق من املقيد، والعام من الفرق والفصل فيزول عنهم االشتباه، فيعرفون الناسخ م
  .اخلاص، ويردون املتشابه إىل احملكم الذي يزيل االشتباه

ومن هذا الباب الشبه اليت يضل ا بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها احلق بالباطل، حىت يشتبه على 
  .اطلبعض الناس، ومن أويت العلم بالفصل بني هذا وهذا مل يشتبه عليه احلق بالب

)١/٢٤٦(  

  

والقياس الفاسد إمنا هو من باب الشبهات، ألنه تشبيه للشيء يف بعض األمور مبا ال يشبهه فيه، فمن 
  .عرف الفصل بني الشيئني اهتدى للفرق الذي يزول به االشتباه والقياس الفاسد

راق من وجه، وهلذا وما من شيئني إال وجيتمعان يف شيء، ويفترقان يف شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافت
أكثر :  كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا-والقياس الفاسد ال ينضبط-كان ضالل بين آدم من قبل التشابه 

ما خيطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل يف األدلة السمعية، والقياس يف األدلة العقلية، وهو 
  .تشاة، والقياس اخلطأ إمنا يكون يف املعاين املتشاةكما قال، والتأويل اخلطأ إمنا يكون يف األلفاظ امل

  .اخل..." ومن هذا الباب الشبه اليت يضل ا"قوله 
  .الباب يطلق ويراد به النوع والقسم، واملراد هنا ومن نوع التشابه اخلاص": ومن هذا الباب"قوله 
ظ أو املعاين، من األدلة السمعية أو مجع شبهة وهي ما يشتبه فيها احلق والباطل من األلفا" الشبه"قوله 

  .فهذه الشبه هي من قبيل التشابه اخلاص الذي سبق تعريفه قريباً. األدلة العقلية
  .أي الذين ال يهتدون إىل ما يزيل االشتباه ويكشفه" اليت يضل ا بعض الناس"قوله 

....................................................................................  



)١/٢٤٧(  

  

وما من شيئني إال وجيتمعان يف شيء "وهذه الشبه جتري يف األمور الشرعية ويف األمور العادية قوله 
هذه قاعدة عقلية عامة كما يدل عليه قوله ": ويفترقان يف شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه

، سواء كانت يف األلفاظ والذوات -الزائدة" من"يه نكرة يف سياق النفي ودخلت عل-" ما من شيئني"
والصفات واألدلة وغريها، حىت إن األضداد كالسواد والبياض جتري فيها هذه القاعدة، فإن كالً من 

السواد والبياض لون وعرض وغريها، ويفترقان فيما بينهما من الضدية يف األلوان، وهكذا النيب 
اتفاق يف أن كالً منهما بشر وكالً منهما يدعي النبوة، لكن مع الصادق واملتنيبء الكذاب، بينهما 

الفارق، فهذا يقيم اهللا له من دالئل الصدق ما يضطر العقل لتصديقه، وهذا يظهر اهللا على يده ما 
  .يفضحه ويضطر العقل إىل تكذيبه

يشتبه فيه احلق فالقياس الفاسد من الشبهات اليت ": والقياس الفاسد إمنا هو من باب الشبهات"قوله 
بالباطل، فيقع من ال بصرية له يف اخللط بسبب هذا القياس الفاسد، فمنشأ املعطلة هو قياس اخلالق على 
املخلوق، ومنشأ شرك املشركني الذين اختذوا مع اهللا تعاىل آهلة أخرى زاعمني أم يقربوم إىل اهللا زلفى 

  .خلوق، وهذا أفسد القياسمنشأ شركهم هو القياس الفاسد قياس اخلالق على امل
وهكذا القياس الفاسد يف األحكام الفقهية، فمن القياس الفاسد القياس الذي يعارض وخيالف النص، 

  .وهو قياس فاسد االعتبار
": ألنه تشبيه للشيء يف بعض األمور مبا ال يشبهه فيه"وقد عرف الشيخ رمحه اهللا القياس الفاسد بقوله 

   الشيء لغريه فيما يشبهه فيه،فالقياس الصحيح هو تشبيه
....................................................................................  

)١/٢٤٨(  

  

هذا قياس مع الفارق، كقياس : أما قياس الشيء على غريه فيما ال يشبهه فهذا قياس فاسد وهلذا يقال
فجعلوا الربا مثل البيع أي أنه حالل، واهللا تعاىل أحل البيع " اإمنا البيع مثل الرب: املبطلني الذين قالوا

  .وحرم الربا فليس الربا مثل البيع، فقياسه عليه من القياس الفاسد
أي ليس له حدود، فيجري يف جماالت كثرية، فإذا كان قد وقع قياس " والقياس الفاسد ال ينضبط"قوله 

بئ، أو املتنبئ الكذاب على النيب فكذلك ما دونه من باب اخلالق على املخلوق، وقياس النيب على املتن
  .أوىل
  ).١(أي يف أحكامهم ويف تصورام وأقواهلم" أكثر ما خيطئ الناس: كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا"قوله 



فالتأويل اخلطأ الذي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إىل املعىن : اخل... من جهة التأويل"قوله 
ن يف األدلة السمعية ألا ألفاظ، كصرف العام إىل اخلاص وصرف احملتمل إىل املعىن البعيد املرجوح يكو

فيحصل اخللط، والقياس يكون يف األدلة العقلية ألا تتعلق باملعاين، ومنشأ اخلطأ يف كل من التأويل 
  .والقياس هو التشابه

لضالالت، حىت آل األمر مبن يدعي التحقيق وقد وقع بنو آدم يف عامة ما يتناوله هذا الكالم من أنواع ا
والتوحيد والعرفان منهم إىل أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا 

وجود املخلوقات عني وجود اخلالق، مع أنه ال شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحداً 
  .به، أو حاالً فيه من اخلالق مع املخلوق

 فهم أعظم الناس -حىت ظنوا وجودها وجوده-فمن اشتبه عليهم وجود اخلالق بوجود املخلوقات 
ضالالً من جهة االشتباه، وذلك أن املوجودات تشترك يف مسمى الوجود فرأوا الوجود واحداً، ومل 

  .يفرقوا بني الواحد بالعني والواحد بالنوع
  .اخل..." وقد وقع بنو آدم يف عامة "قوله 
__________  
  .١٧/٣٥٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٤٩(  

  

أي بسبب التشابه، مث قال الشيخ مصوراً مدى " وقد وقع بنو آدم يف عامة ما يتناوله هذا الكالم"قوله 
حىت آل األمر مبن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إىل أن "ما وقع من الضالل بسبب التشابه 

 الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود املخلوقات عني وجود اشتبه عليهم وجود
وهؤالء هم االحتادية أو أصحاب وحدة الوجود، فاهللا عندهم هو هذا الوجود أو هذا الوجود ": اخلالق

  .هو اهللا، وزعموا أن إدراك هذه احلقيقة هو حتقيق التوحيد، وأن من صار إىل هذا صار من العارفني
االحتادية قائلون باالحتاد العام، ألن القائلني باالحتاد أو القائلني باحللول منهم من يقول باحللول وهؤالء 

  .العام، ومن يقول باالحتاد العام، ومنهم من يقول باالحتاد اخلاص أو حلول خاص
....................................................................................  

إن اهللا هو هذه املوجودات، : أما القائلون باالحتاد العام فهم أصحاب وحدة الوجود الذين يقولونف
  .فالوجود هذا شيء واحد، وأما تكثره فهو حبسب املظاهر، واحلقيقة واحدة

والقائلون باحللول العام هم قدماء اجلهمية، يقولون إن اهللا حال يف كل مكان، تعاىل اهللا عن قوهلم، 
ء هم الذين رد عليهم اإلمام أمحد رمحه اهللا، ونقض شبهام اليت تعلقوا ا من القرآن، وبني ما وهؤال



يتضمنه قوهلم من الفساد يف العقل مع مناقضته للسمع، فإن قوهلم يتضمن أن اهللا موجود يف احلشوش، 
  .وبطون احليوان وكل مكان مستقذر تعاىل اهللا عن قوهلم علواً كبرياً

 القول باحللول والقول باالحتاد ظاهر، فالقول باحللول يتضمن متيز الوجودين وإثباما لكن والفرق بني
أحدمها حل يف اآلخر، مثل الروح والبدن، فكل منهما له وجود لكن الروح حالة يف البدن وهلا حقيقة 

لوجود عندهم متميزة كما تقدم يف املثل الثاين، وأما القائلون باالحتاد فليس عندهم وجودان، بل ا
  .واحد، وذا يتبني أن مذهبهم أقبح وهم أكفر

)١/٢٥٠(  

  

احتد الالهوت يف الناسوت، فصارا شيئاً واحداً، وأما احللول : أما االحتاد اخلاص فكقول بعض النصارى
إن اإلله حل يف علي : حل الالهوت يف الناسوت، وكقول غالة الرافضة: اخلاص فكقول بعض النصارى

  ).١(مةوسائر األئ
واهللا تعاىل مباين خللقه، ومبابينته خللقه أعظم من مباينة أي خملوق ملخلوق، وهو عال فوق مجيع خملوقاته، 

  ومعىن كونه بائناً من خلقه أنه ليس يف ذاته شيء
....................................................................................  

مع أنه ال شيء أبعد عن " خملوقاته شيء من ذاته، وقد صور الشيخ هذا املعىن بقوله من خملوقاته، وال يف
  .اخل.... مماثلة شيء

أي من اخلالق مع املخلوق، واملماثلة هي املشاركة يف بعض " مع أنه ال شيء أبعد عن مماثلة شيء"قوله 
ن موجودات اآلخرة مباينة اخلصائص، واملخلوقات يكون بينها مباينة كما تقدم يف املثل األول أ

ملوجودات الدنيا، فليست مثلها، وتقدم أيضاً أن مباينة اهللا خللقه أعظم من مباينة موجودات اآلخرة 
  .فال شيء من املخلوقات أبعد عن مماثلة شيء آخر من اخلالق مع املخلوق. ملوجودات الدنيا

ء اآلخر من اخلالق مع املخلوق، وهذه أي ال شيء أبعد عن أن يكون هو الشي" أو أن يكون إياه"قوله 
  .صار شيئاً واحداً"هذا هو ذاك : النسبة هي الوحدة، فإذا قلت

__________  
  .٢١/٢٥٦، ١٧٤-٢/١٧١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٥١(  

  



أي ال شيء أبعد عن أن يكون متحداً بشيء آخر من اخلالق مع املخلوق، واالحتاد " أو متحداً به"قوله 
قوله .  امتزاج احلقيقتني حىت تكون حقيقة واحدة، وال يكون هناك متيز إلحدى احلقيقتني عن األخرىهو
أي ال شيء أبعد عن أن يكون حاالً يف شيء آخر من اخلالق مع املخلوق، ويف احللول ": أو حاالً فيه"

يكون نفس اخللق، أو أن تكون احلقيقتان متميزتني كما تقدم، فاهللا تعاىل أبعد عن مماثلة خلقه، أو أن 
يتحد باخللق، أو أن حيل فيه، من أي شيء إىل شيء آخر، ومع عظم التباين بني اخلالق واملخلوق وقع 

االشتباه على بعض الناس حىت ظن هؤالء املالحدة واجلهلة وجود املخلوقات عني وجود اخلالق، وحكم 
، وقد تقدم أيضاً أم هم املالحدة "شتباهفهم أعظم الناس ضالالً من جهة اال"هؤالء كما قال الشيخ 

  الذين
....................................................................................  

  .أمجع املسلمون على أم أكفر من اليهود والنصارى
  .هذا هو منشأ االشتباه املتقدم" وذلك أن املوجودات تشترك يف مسمى الوجود"قوله 

أي أم جعلوا الوجود ": فرأوا الوجود واحداً ومل يفرقوا بني الواحد بالعني والواحد بالنوع"وله ق
  .املشترك واحداً بالعني ال واحداً بالنوع، والصواب املقطوع به أن الوجود املشترك واحد بالنوع

 هو ما يتصور فيه والفرق بينهما أن الواحد بالعني هو ما ال يتصور فيه االشتراك، والواحد بالنوع
االشتراك، فالوجود املطلق مشترك، لكن وجودك أنت ال يتصور فيه االشتراك، فالوجود املطلق واحد 

  .بالنوع، وهو اسم مطلق، ومعناه معىن كلي ال خيتص مبوجود دون موجود
  .واملقصود مما تقدم التمثيل للضالل الذي منشأه االشتباه

لفظ : ودات تشترك يف مسمى الوجود، لزم التشبيه والتركيب، فقالوااملوج: وآخرون تومهوا أنه إذا قيل
الوجود مقول باالشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقالء مع اختالف أصنافهم من أن الوجود 

  .ينقسم إىل قدمي وحمدث، وحنو ذلك من أقسام املوجودات

)١/٢٥٢(  

  

سمى الوجود لزم أن يكون يف اخلارج عن األذهان وطائفة ظنت أنه إذا كانت املوجودات تشترك يف م
مثل وجود مطلق، وحيوان : موجود مشترك فيه، وزعموا أن يف اخلارج عن األذهان كليات مطلقة

مطلق، وجسم مطلق، وحنو ذلك؛ فخالفوا احلس والعقل والشرع، وجعلوا ما يف األذهان ثابتاً يف 
  .األعيان، وهذا كله من أنواع االشتباه

  .اخل..." وآخرون تومهوا أنه إذا قيل"قوله 
اخل هذا مثال آخر ملن ضل بسبب التشابه بني املوجودات، وهؤالء هم الذين .. وآخرون تومهوا: "قوله



تقدم ذكر مذهبهم وهم املعطلة نفاة الصفات الذين ينفون الصفات زاعمني أن إثباا يستلزم التشبيه، 
 الذين ينفون الصفات حبجة أن إثباا يستلزم التركيب، فهم وهم اجلهمية واملعتزلة، وكذلك الفالسفة

  .شبهة التشبيه وشبهة التركيب: هلم هاتان الشبهتان
أي تشبيه اخلالق باملخلوق، والتركيب يف ذاته تعاىل، يف زعم الفالسفة " لزم التشبيه والتركيب"قوله 

 مرته عن التركيب، وهذا ال يعنينا هنا، إن هذه معان متعددة متغايرة، وهي تركيب، واهللا: الذين يقولون
  ".وآخرون"وإمنا الذي يعنينا أن الطائفة هم اجلهمية واملعتزلة والفالسفة فهم الذين يشملهم قول الشيخ 

....................................................................................  
أي أن إطالق لفظ الوجود على اخلالق واملخلوق " راك اللفظيلفظ الوجود مقول باالشت: فقالوا"قوله 

  .من قبيل املشترك اللفظي، وهم قالوا هذا ليتخلصوا مما تومهوه من التشبيه والتركيب
للنجم وللمبتاع، والعني للعني الباصرة، " املشتري"واملشترك اللفظي هو ما احتد لفظه وتعدد معناه، مثل 

للنجم وإلنسان امسه سهيل، فاالشتراك بني هذه املعاين إمنا هو " سهيل"مثل وللعني اجلارية، وللذهب، و
  ).١(يف اللفظ فقط، وأما معانيها فمختلفة

__________  
  .٥/٢١٠، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١٢٠-٢/١١٨منهاج السنة ) ١(

)١/٢٥٣(  

  

هذه الكلمة يف لفظها تطلق على كل موجود، فاالشتراك بني املوجودات يف " موجود"واحلق أن كلمة 
  .ومعناها والبد، ألن الوجود ضد العدم

  .فاالشتراك حينئذ اشتراك معنوي. وهذا املعىن ثابت لكل موجود، فكل موجود فهو غري معدوم
واملشترك املعنوي يسمى املتواطئ وهو ما احتد لفظه ومعناه سواء تفاوت املعىن أو مل يتفاوت، كلفظ 

  .ر وبكر وهكذايطلق على حممد وعم" إنسان"
إذن فقول هؤالء باالشتراك اللفظي قول باطل، والدليل على أن الوجود متواطئ وليس مبشترك لفظي 

فخالفوا ما اتفق عليه العقالء مع اختالف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إىل قدمي : "ذكره الشيخ بقوله
قدمي وحمدث، وينقسم أيضاً إىل أي أن الوجود ينقسم إىل ": و حمدث وحنو ذلك من أقسام املوجودات

  واجب وممكن، وإىل حمسوس مشاهد وغائب غري مشاهد، وحنو ذلك، واالنقسام يدل
....................................................................................  

إلنسان ينقسم إىل على أن بني القسمني وحدة، كاحلب مثالً فإنه ينقسم إىل قوت وما ليس بقوت، وا
ذكر وأنثى، وينقسم إىل أسود وأبيض، وينقسم إىل مؤمن وكافر، هذا هو الدليل على أن الوجود 



  .متواطئ واهللا أعلم
هذا مثال ثالث ملن ضل بسبب االشتباه الذي يكون بني األشياء، والطائفة " اخل.. وطائفة ظنت"قوله 

  .هذه طائفة من الفالسفة

)١/٢٥٤(  

  

نه إذا كانت املوجودات تشترك يف الوجود لزم أن يكون يف اخلارج عن األذهان موجود ظنت أ"قوله 
أي أم جعلوا ما يف األذهان ثابتاً يف األعيان، وسبق بيان أن املعاين الكلية املشتركة ال " مشترك فيه

لى الوجود توجد إال يف الذهن، ال فيما خرج عنه من املوجودات يف اخلارج، وهؤالء مل يقصروا هذا ع
املشترك، بل زعموا أن يف اخلارج أيضاً كليات مطلقة، كوجود مطلق، وحيوان مطلق، وهكذا، وقد 

: سبق ذكر هذا املعىن يف مبحث الروح يف املثل الثاين، وأن الذين ال يصفون الروح إال بالسلوب يقولون
 أن املعاين الكلية موجودة يف إا ال تدرك املعاين املعينة، وإمنا تدرك األمور الكلية، ألن عندهم

  ).١(اخلارج
  .فهذا نوع من الضالل بسبب االشتباه

فاملقولة الباطلة هنا اعتقاد أن يف اخلارج موجوداً مطلقاً، وكليات مطلقة، ومنشأ هذا الغلط هو أن 
ق املوجودات تشترك يف مطلق الوجود، واحليوانات تشترك يف مطلق احليوانية، واألجسام تشترك يف مطل

وهذه املقولة باطلة فليس يف اخلارج وجود مطلق، فكل . اجلسمية، والناس يشتركون يف مطلق اإلنسانية
  ما يف

....................................................................................  
شتراك بني اخلارج فهو معني جزئي ليس مبشترك، وكل شيء مستقل بوجوده عن غريه، إذن فاال

املوجودات أو احليوانات أو بني األجسام أو بني أفراد الناس إمنا هو يف أمر ذهين ال يف أمر موجود يف 
  ).٢(اخلارج

__________  
  .٢٠٧-٥/٢٠٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٥٩٤-٢/٥٨٨منهاج السنة ) ٢(

)١/٢٥٥(  

  



الف للحس فإنه معلوم باحلس أن ما يف أي أن قوهلم هذا خم": فخالفوا احلس والعقل والشرع"قوله 
اخلارج إمنا هو جزئي، فليس هناك شيء مشترك يرى أو يلمس،وإمنا الذي يدرك باحلس هو أمور معينة، 
وخالف أيضاً العقل، فإن من املعلوم بداهة أن املعىن الكلي ال يكون إال يف الذهن، وقد تقدم ذكر هذا 

اهللا إنه الوجود املطلق بشرط اإلطالق، وقد علم بصريح العقل أن املعىن عن الفالسفة، وأم قالوا عن 
وخالف قوهلم هذا أيضاً الشرع، فإن . هذا ال يوجد إال يف الذهن، ال فيما خرج عنه من املوجودات

الشرع قد جاء بأحكام، وإن كانت قد جاءت بصيغ عامة فإن هذه النصوص العامة إمنا تتعلق باألعيان 
ة ولكن واقعها إمنا ينطبق على األفراد فخالف هؤالء احلس والعقل والشرع، فإا واألفراد، فهي عام

  .تقتضي بعدم وجود الكليات يف اخلارج
أي أن غلط االحتادية حيث زعموا أن وجود املوجودات عني ": وهذا كله من أنواع االشتباه"قوله 

ية واملعتزلة والفالسفة أيضاً وجود الرب، وذلك بسبب اشتراك املوجودات يف الوجود، وغلط اجلهم
إن الوجود مقول باالشتراك اللفظي، حذراً مما تومهوه من التشبيه والتركيب، وغلط من : حيث قالوا

  غلط من الفالسفة حيث زعموا أن املوجودات إذا كانت تشترك يف الوجود ففي اخلارج
....................................................................................  

موجود مطلق، وهكذا الشأن يف سائر املعاين الكلية، فهي موجودة يف اخلارج، عندهم، وهذا كله من 
  .الضالل بسبب االشتباه

ومن هداه اهللا سبحانه فرق بني األمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من اجلمع 
- يضلون باملتشابه من الكالم ألم جيمعون بينه وبني احملكم والفرق، والتشابه واالختالف، وهؤالء ال

  .الفارق الذي يبني ما بينهما من الفصل واالفتراق
  .اخل..." ومن هداه اهللا سبحانه فرق بني األمور"قوله 

)١/٢٥٦(  

  

ا من أي أن من أنعم اهللا عليه باهلدى، فرق بني األمور وإن اشتبهت من بعض الوجوه، ألنه يدرك ما بينه
  .الفرق واجلمع، خالف من تقدم ذكرهم، من فرق الضالل من االحتادية واجلهمية والفالسفة

  .إخل..." وهؤالء ال يضلون باملتشابه من الكالم"قوله 
أي وهؤالء املهديون ال يضلون باملتشابه من الكالم، وهذا هو املقصود، ألن موضوع الكالم اآليات 

  .شابهاملتشاات وهي من الكالم املت
أي جيمعون بني احملكم واملتشابه فريدون املتشابه إىل احملكم، وهذا " ألم جيمعون بينه وبني احملكم"قوله 

هو منشأ اهلداية، ففي القرآن متشابه ويف السنة أحاديث متشاة ويف كالم الناس متشابه، فإذا ورد عن 



واجب رد هذا الكالم املشكل إىل أصوله وإىل إمام من األئمة مثالً عبارة توهم كذا أو تدل على كذا فال
  .ما عرف به وكالمه الواضح، وأما املغرضون واجلاهلون فإم يضلون باملتشابه من الكالم

مث مثل الشيخ رمحه اهللا للكالم املتشابه من القرآن يف الفقرة اآلتية ألن أصل احلديث هو اآليات 
  ".اتوأخر متشا"املتشاات كما يف آية آل عمران 

وغريمها من صيغ اجلمع يتكلم ا الواحد الذي له شركاء يف الفعل، " حنن"إنا و"وهذا كما أن لفظ "
ويتكم ا الواحد العظيم، الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له، ال شركاء 

وحنوه على تعدد ] ٩: احلجر"[$#%!eد.چtنحن نزلْنا ) خR¯$((فإذا متسك النصراين بقوله . له
 إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الرحمنur )خg"s9ك٣ن/ِ))اآلهلة، كان احملكم كقوله 

يزيل ما هناك من -وحنو ذلك مما ال حيتمل إال معىن واحداً ] ١٦٣: البقرة"[$#٩چ§mدٹOق
ظمة واألمساء والصفات وطاعة االشتباه، وكان ما ذكره من صيغ اجلمع مبيناً ملا يستحقه من الع

  .املخلوقات من املالئكة وغريهم

)١/٢٥٧(  

  

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق األمساء والصفات، وما له من اجلنود الذين يستعملهم يف أفعاله، 
تشابه الذي ال ، وهذا من تأويل امل]٣١: املدثر"[ يعلَم جنود ربك إِلَّا هوtBur $((فال يعلمه إال هو 

  .يعلمه إال اهللا
مثل كاتبه وحاجبه -فقد علم أنه هو وأعوانه . قد أمرنا لك بعطاء: خبالف امللك من البشر إذا قال

  . أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته وحنو ذلك-وخادمه وحنو ذلك
 أخرب عنها من صفاته وصفات اليوم اآلخر، وال يعلمون واهللا سبحانه وتعاىل ال يعلم عباده احلقائق اليت

  .حقائق ما أراد خبلقه وأمره من احلكمة وال حقائق ما صدرت عنه من املشيئة والقدرة
  .اخل..." وهذا كما أن لفظ إنا وحنن"قوله 

داً، فهذا منه، تقدم أن من معاين املتشابه أنه اللفظ احملتمل، واحملكم هو البني الذي ال حيتمل إال معىن واح
  واهللا تعاىل يذكر نفسه كثرياً بصيغة اجلمع كما قال

....................................................................................  

)١/٢٥٨(  

  



أَرسلْنا ) خR¯$((!وقال ] ١: الفتح"[٧oB خYZ$فَتحنا لَك فَتحا ) خR¯$((سبحانه 
%·nqçR]"١: نوح [ ك((وقال`ّtwUurلِ دبح نم هإِلَي بأَقْر ‰ƒح'uqّ٩#$]"١٦: ق [

: وقال تعاىل] ٤٧: الذاريات/"[خ'ƒr‹÷&‰٧ بنيناها uK،،9$#ur$!نu((وقال 
))ô‰s)s9ur ابِم كردص يقضي كأَن لَمعن tbq٩نqà)tƒ]"وغريها من اآليات ] ٩٧: احلجر

يتكلم ا الواحد الذي له "ربية حتتمل أكثر من معىن، وقد بينها الشيخ بقوله فهذه الصيغة يف اللغة الع
شركاء يف الفعل، ويتكلم ا الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان 

أي يتكلم ا الواحد الذي له من أسباب العظمة من الصفات أو من العبيد " تابعون له ال شركاء له
 ما جيعله يعرب عن نفسه ذه الصيغة، وله صفات كل صفة تقوم مقام واحد، فإذا كان هناك واجلنود

شخص حمدث فقيه شاعر كاتب، فإن عد الفرسان فهو معهم، وإن عد احملدثون فهو معهم، وإن عد 
بالصفة الفقهاء فهو معهم، وإن عد الشعراء فهو معهم، فكل صفة أحلقته بتلك الطائفة، فاإلنسان يكون 

املتعددة مبثابة اجلماعة، وهذا يبني كيف جاءت اللغة بإطالق هذا اللفظ على الواحد الذي له من أسباب 
  .العظمة ما له من املعاين القائمة به، أو من األتباع والعبيد ال شركاء له

جاءت يف وغريمها حمتملة، وقد جاءت هذه الصيغة يف القرآن الكرمي كما تقدم، و" حنن"و" إنا"فصيغة 
مواضع خيرب اهللا ا عن بعض املخلوقات يتكلمون ا عن مجاعة كما قال تعاىل عن الرسل 

)))#q٩ن$s % الَن لْمإذن فهذه الصيغة من املتشابه]١٠٩: املائدة"[لَا ع ،.  
 يقول أي أن النصراين...: وحنوه على تعدد اآلهلة" إنا حنن نزلنا الذكر"فإذا متسك النصراين بقوله "قوله 

  .بتعدد اآلهلة، فإنه يقول بالتثليث وحيتج على هذا مبثل هذه الصيغة احملتملة يف حد ذاا
....................................................................................  

)١/٢٥٩(  

  

ا هو الرحمن  إِلَه واحد لَا إِلَه إِلurَّ)خg"s9ك٣ن/ِ))كان احملكم كقوله "قوله 
وحنو ذلك مما ال حيتمل إال معىن واحداً يزيل ما هناك من ] ١٦٣: البقرة"[$#٩چ§mدٹOق

أي أن احملكم الذي يزيل هذا االشتباه ويبطل هذا االستدالل النصوص املصرحة بالوحدانية هللا " االشتباه
" &î‰ymrهو اللَّهè % @ِ))" إِلَه واحدur )خg"s9ك٣ن/ِ))تعاىل يف ألوهيته وربوبيته مثل 

$# !ه] ((١٤: طه"[sù$$مTô‰ç6ôخ'أَنا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنا ) خR¯_سحû] ((١: اإلخالص[
 ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه ٢٥٥: البقرة" [لَا إِلَه)) [uqèdurمچ داحالْو "£gs)ّ9$#]"١٦: الرعد[ ،

عدة الثالثة أن اهللا تعاىل يذكر نفسه تارة بصيغة اإلفراد كما يف آية ص، فهذا هو احملكم وقد تقدم يف القا
ويف غريها من املواضع، ويذكر نفسه بصيغة اجلمع، وكل من الصيغتني تدل على معىن حق، فصيغة 



اإلفراد تدل على الوحدانية هللا تعاىل فهو الواحد األحد املتفرد يف ألوهيته وربوبيته فال شريك وال شبيه، 
يغة اجلمع تدل على أمسائه احلسىن، وصفاته العليا، وكثرة جنوده وعبيده، فكل من الصيغتني هلا وص

داللة ثابتة للرب تعاىل، فصيغة اإلفراد تدل على ما هو ثابت له من التفرد فهو اإلله الذي ال شبيه له 
ال يف صفاته وال أفعاله، والرب الذي ال شريك له، فال إله غريه، وال رب سواه، وال شبيه له، يف ذاته و

وصيغة اجلمع تدل على عظمته، وهذا يتضمن أمساءه احلسىن وصفاته العلى وعلى ما له من العبيد 
  .واجلنود ال يعلم عددهم وال حيصيهم إال اهللا سبحانه وتعاىل

املراد  تبطل استدالل النصراين الباطل، فيجب رد املتشابه إىل احملكم الذي يبني -النص-فآيات التوحيد 
  ).١(به ويزيل االشتباه والباطل الذي يتعلق به املبطل

....................................................................................  
__________  

  .٣٧٨-١٧/٣٧٧، ٢٧٨-٢٧٦، ١٣/١٤٥، ٥/٢٣٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٦٠(  

  

تقدم أن صيغة اجلمع يف حق اهللا تعاىل من نوع املتشابه، : إخل... ذلكوأما حقيقة ما دل عليه "قوله 
 فأما من هداه اهللا تعاىل فإنه جيمع بينها وبني احملكم فيعرف -أي لبعض الناس-وهذا االشتباه نسيب 

املراد من هذا وهذا، وهذه الصيغة من نصوص الصفات ألا إخبار من اهللا عنه نفسه، فلها تأويل نعلمه، 
ويل ال نعلمه، والتأويل الذي نعلمه هو التأويل مبعىن التفسري، والذي ال نعلمه هو ما تدل عليه هذه وتأ

النصوص من حقائق أمساء اهللا تعاىل يف الواقع وكثرة اجلنود، وحنن نعلم أن هللا سبحانه جنوداً كثريين، 
ئكة مثالً نعلم أم عباد مكرمون وعبيداً كثريين، لكن ال نعلم مداهم وال حنصيهم وال نعلم قوم، فاملال

ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ونعلم أم كثريون، ولكن ال نتصور وال ندرك مدى هذه 
الكثرة، وال مدى طاعتهم وخضوعهم وعبوديتهم هللا تعاىل، فهذا من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا 

صيغة يف حق اهللا، كما يف اآليات املتقدمة، وصدورها سبحانه مث وازن الشيخ رمحه اهللا بني ورود هذه ال
قد أمرنا لك بعطاء : خبالف امللك من البشر إذا قال" بقوله -وبينها بال شك فرق-عن بعض اخللق، 

أي وإن كان ابتداء األمر من " فقد علم أنه هو وأعوانه مثلَ كاتبه وحاجبه وخادمه وحنو ذلك أمروا به
اجب واخلادم وحنوهم له تأثري يف هذا األمر ومشاركة فيه، حىت إن الشفاعة قبل امللك فإن الكاتب واحل

عند املخلوق تتضمن نوع شركة للشافع مع املشفوع عنده، وأما الشافع عند اهللا تعاىل فال ملك له، بل 
، الشفاعة كلها هللا تعاىل، فال أحد يشفع عنده إال بإذنه، ولكن الشافع عند امللك من البشر له مشاركة

  ألن املشفوع عنده ميكن أن يشفِّع أو يستجيب هلذا األمر املطلوب وإن كان كارهاً، ألنه



....................................................................................  
  .قيرجو هذا الشافع وخيافه، ففرق بني ورود هذه الصيغة يف حق اهللا سبحانه وورودها يف حق املخلو

)١/٢٦١(  

  

" وال يعلمون حقائق ما أراد خبلقه وأمره من احلكمة وال حقائق ما صدرت عنه من املشيئة والقدرة"قوله 
فكل هذا ال يعلمه العباد وإن علموا أصل املعىن وهو أن هذا الفعل صادر عن قدرته ومشيئته، ولكن ال 

 احلكمة يف حدود ما بينه سبحانه وما نتصور كنه وحقيقة قدرته تعاىل وحكمته، وحنن نعلم شيئاً من
  .هدانا إليه، ولكن ال نسبة ملا علمنا إىل ما ال نعلم من ذلك

وذا يتبني أن التشابه يكون يف األلفاظ املتواطئة، كما يكون يف األلفاظ املشتركة اليت ليست مبتواطئة، 
 أَنهار منù ژدpk$((!ا قيل وإن زال االشتباه مبا مييز أحد املعنيني من إضافة أو تعريف، كما إذ

فهنا قد خص هذا املاء باجلنة، فظهر الفرق بينه وبني ماء الدنيا، لكن حقيقة ما ] ١٥: حممد"[B¨$!ن>
مع ما أعد اهللا لعباه الصاحلني مما ال عني رأت، وال أذن مسعت -امتاز به ذلك املاء غري معلوم لنا، وهو 

  .ذي ال يعلمه إال اهللا من التأويل ال-وال خطر على قلب بشر
  .وكذلك مدلول أمسائه وصفاته اليت خيتص ا، اليت هي حقيقته، ال يعلمها إال هو

وهلذا كان األئمة كاإلمام أمحد وغريه ينكرون على اجلهمية وأمثاهلم من الذين حيرفون الكلم عن 
محد يف كتابه الذي صنفه يف تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غري تأويله كما قال اإلمام أ-مواضعه 

  .الرد على الزنادقة واجلهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غري تأويله
وإمنا ذمهم لكوم تأولوه على غري تأويله، وذكر يف ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان ال يشتبه على 

مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل غريهم، وذمهم على أم تأولوه على غري تأويله، ومل ينف 
يراد به التفسري املبني ملراد اهللا تعاىل به، فذلك ال يعاب بل حيمد، ويراد بالتأويل احلقيقة اليت استأثر اهللا 

  .بعلمها، فذاك ال يعلمه إال هو، وقد بسطنا هذا يف غري هذا املوضع
  .اخل" وذا يتبني أن التشابه"قوله 
  .أي التشابه يف الكالم"  يتبني أن التشابهوذا"قوله 

)١/٢٦٢(  

  

وهي ما احتد لفظه وتعدد معناه، مثل العني للباصر واجلارية وغريها، ": يكون يف األلفاظ املتواطئة" قوله
  واملشتري للنجم واملبتاع، وسهيل للنجم وملن امسه



....................................................................................  
  .فقد فسر بأقبل وبأدبر، والقرء فسر بالطهر واحليض" عسعس"سهيل، ويف القرآن مثل 

مشترك لفظي، وال " املشتري"فلفظ ": وإن زال االشتباه مبا مييز أحد املعنيني من إضافة وتعريف"قوله 
ىل السوق فلقيت املشتري، أو ذهبت إ: يعرف املراد منه إال باإلضافة أو التعريف، فإذا قال شخص

فإنه حينئذ يزول االشتباه لوجود القرينة،وكذلك اسم املتواطئ "نظرت إىل السماء فرأيت املشتري 
يطلق على أنواع املياه، امللح والعذب وغريه، ويطلق على املاء الذي يف " املاء"حيصل باالشتباه فلفظ 

لعسل والفاكهة واللحم، كلها أمساء هلا مسميات يف اجلنة، والذي يف الدنيا، وكذلك اللنب واخلمر وا
الدنيا ومسميات يف اآلخرة، فهذه ألفاظ متواطئة، ألا اشتركت يف اللفظ واملعىن الكلي العام، وهو 
القدر املشترك، وقد تقدم أنه بسبب وجود هذا القدر املشترك اشتبه على بعض الناس املقصود ذه 

اهل قد يظن أا مثل ما يعرفه يف الدنيا، فهذا غلط لوجود االشتباه الذي  فاجل-أنواع النعيم-األنواع 
تكون للعهد الذهين أو للعهد الذكري، فهي تزيل " أل": "من إضافة أو تعريف"منشأه التواطئ، وقوله 

" جيب التمسك بالكتاب: االشتباه عند من قد عهد هذا املعىن، وسبق الكالم معه فيه، كما لو قلت
يف اللغة تطلق على كل مكتوب، فحصل التمييز " الكتاب"القرآن الكرمي، مع أن كلمة واملراد 

  .حصل التمييز باإلضافة" جيب التمسك بكتاب اهللا: بالتعريف، وإذا قلت
لفظ متواطئ، ولكنه " ماء"فكلمة ": فهنا قد خص هذا املاء باجلنة" فيها أار من ماء" كما إذا قيل"قوله 

   إىل اجلنة، فعلم ذهغري مطلق، بل مضاف
....................................................................................  

)١/٢٦٣(  

  

اإلضافة أن هذا املاء ليس كمائنا يف الدنيا، وهكذا اللنب والعسل واخلمر، وإن اتفقت يف االسم واملعىن 
  .العام الكلي

مع أعد اهللا لعباده الصاحلني مما ال عني رأت -لك املاء غري معلوم لنا وهو لكن حقيقة ما امتاز به ذ"قوله 
وهذا قد سبق غري مرة أن ":  من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا-وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر

عيم، نصوص الوعد هلا تأويل نعلمه وهلا تأويل ال نعلمه، فتفسريها معلوم لنا فنعلم أن هذه من أصناف الن
وأا أشربة وأخرى مأكوالت، وأخرى مساكن، ونعرف أا أمور عظيمة معرفة إمجالية، ولكن ال نتصور 

  .حقائقها، فال يعلم حقائقها إال اهللا تعاىل
وهذا هو املقصود ": وكذلك مدلول أمسائه وصفاته اليت خيتص ا اليت هي حقيقته ال يعلمها إال هو"قوله 

 يف أمساء اهللا تعاىل وصفاته، فأمساؤه وصفاته مدلوهلا ومعناها معلوم لنا من وجه وهو أن نتوصل إىل القول



وحنوها من " البصري"و" السميع"وهو املعىن املستفاد من داللة اللغة والسياق والنصوص املبينة، فلفظ 
حيث هي متواطئة، فالسميع يطلق على كل ذي مسع، واحلي يطلق على كل ذي حياة وهكذا، فإذا 

فت إىل اهللا دلت على ما خيتص به تعاىل كما سبق، وإذا أضيفت إىل املخلوق دلت على ما خيتص أضي
باملخلوق، ومدلول أمسائه تعاىل وصفاته الذي هو حقيقة لذات الرب وصفاته ذلك من الغيب الذي ال 

نَ سميعا اللَّه كَا) خb¨((يعلمه إال هو، فنصوص األمساء والصفات هلا تأويل نعلمه، فنعرف معىن 
#Zژچإءt]"/٥٨: النساء [ ه((ومعىن!#$urٍء يچيلَى كُلِّ شع ƒد‰s]"%ومعىن ] ٢٨٤: البقرة
))tb%x.ur ازِيزع اللَّه $¸J٣إٹym]"ونفرق بينها، أما احلقيقة اليت دلت عليها هذه ] ٧: الفتح

  األمساء
....................................................................................  

فذلك من التأويل الذي ال نعلمه، ويتبني مما سبق من أول القاعدة أن التأويل منه احملمود ومنهم املذموم، 
  .ومنه ما يعلمه العباد ومنه ما ال يعلمه العباد

)١/٢٦٤(  

  

ن حيرفون الكلم عن وهلذا كان األئمة كاإلمام أمحد وغريه ينكرون على اجلهمية وأمثاهلم من الذي"قوله 
أي وملا كان التأويل منه احملمود ومنهم " مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غري تأويله

املذموم مل يذم األئمة كاإلمام أمحد وغريه التأويل مطلقاً، وإمنا ذموا تأويل القرآن أو السنة أي تفسريمها 
  .على غري وجههما وهو التحريف

إخل فثبت أن ... لكوم تأولوه على غري تأويله وذكر يف ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإمنا ذمهم"قوله 
التأويل خيتلف معناه كما تقدم يف مطلع القاعدة، وخيتلف حكمه، وخيتلف علم العباد به، فمنه ما يعلمه 

 كالم اهللا حسب ما العباد ومنه ما ال يعلمه إال اهللا، ومنه ما حيمد ومنه ما يذَم، واحملمود منه هو تأويل
تدل عليه أصول الفهم والدالالت وهذا هو الواجب فإن اهللا أنزل القرآن ليتدبر، واملذموم هو تأويله 

  .على غريه تأويله
أي قد بسطنا الكالم على معاين التأويل وما حيمد وما يذم ": وقد بسطنا هذا يف غري هذا املوضع"قوله 

وضع ومن ذلك ما تقدم يف مطلع القاعدة، والشيخ يعرض هلذا يف وما يعلم وما ال يعلم يف غري هذا امل
مواضع كثرية يف كتبه املطولة ألنه يتعلق بالقضية الكبرية اليت قامت فيها اخلصومة وهي قضية األمساء 

  .والصفات، فإن اخلصومة فيها قائمة بني أهل السنة واملعطلة وأهل التفويض
إن التأويل باطل، وإنه جيب إجراء اللفظ على :  طائفة يقولونومن مل يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل



  .وحيتجون ذه اآلية على إبطال التأويل"  يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهtBur $((ظاهره؛ وحيتجون بقوله 
  .وهذا تناقض منهم ألن هذه اآلية تقتضي أن هناك تأويالً ال يعلمه إال اهللا، وهم ينفون التأويل مطلقاً

)١/٢٦٥(  

  

وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر اهللا بعلمه هو احلقيقة اليت ال يعلمها إال هو، وأما التأويل املذموم 
والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع، الذين يتأولونه على غري تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن 

يف ظاهره من احملذور ما هو نظري احملذور مدلوله إىل غري مدلوله بغري دليل يوجب ذلك، ويدعون أن 
فيكون ما نفوه من جنس ! ويصرفونه إىل معان هي نظري املعاين اليت نفوها عنه! الالزم فيما أثبتوه بالعقل

  .ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقاً ممكناً كان املنفي مثله، وإن كان املنفي باطالً ممتنعاً كان الثابت مثله
  .اخل..."  هذا اضطربت أقوالهومن مل يعرف"قوله 

  .أي ومن مل يعرف تعدد معاين التأويل واختالف حكمه
  .أي وقع يف التناقض": اضطربت أقواله"قوله 
هذه طائفة املفوضة وإن مل يسمها الشيخ فقد نعتها مبذهبها وطريقتها، ...": مثل طائفة يقولون"قوله 

قد تسلك طوائف أخرى مسلك التفويض يف غري واملقصود باملفوضة هنا مفوضة نصوص الصفات، فإنه 
  .نصوص الصفات، وهؤالء ليسوا املعنيني هنا

....................................................................................  
د على وهذا الكالم يربط آخر القاعدة بأوهلا، فإننا يف مطلع القاعدة عرفنا أن املقصود ذه القاعدة الر

  .أهل التفويض، واآليات الدالة على تدبر القرآن كله فيها رد عليهم
وهلم اسم . ومذهب أهل التفويض يف صفات اهللا تعاىل هو التعطيل يف اجلملة سواء كان كلياً أو جزئياً

 صلى اهللا عليه -ألن مضمون قوهلم جتهيل الرسول " أهل التجهيل"يصور فساد منهجهم وهو اسم 
  . وجتهيل الصحابة معاين كالم اهللا وكالم رسوله عليه الصالة والسالم-وسلم 
أي أم ينفون التأويل " إن التأويل باطل وإنه جيب إجراء اللفظ على ظاهره: مثل طائفة يقولون"قوله 

مطلقاً، وينكرون على أهل التأويل ويلتقون معهم يف نفي الصفات، فهم خيتلفون معهم يف موقفهم من 
  . ويتفقون معهم يف نفي الصفاتالنصوص

)١/٢٦٦(  

  



أي استدالل املفوضة ذه اآلية على نفي التأويل مطلقاً تناقض منهم، ": وهذا تناقض منهم"قوله 
ألن "والتناقض يكون بالتفريق بني املتماثالت وباجلمع بني املختلفات، مث بني الشيخ هذا التناقض بقوله 

أي أن اآلية أثبتت تأويالً ال "  ال يعلمه إال اهللا وهم ينفون التأويل مطلقاًهذه اآلية تقتضي أن هناك تأويالً
يعلمه إال اهللا وهم ينفونه مطلقاً، وهذا هو الوجه األول من وجهي فساد استدالهلم باآلية، والوجه الثاين 

ىل هو أن التأويل الذي أرادوه هو التأويل يف اصطالحهم وهو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إ
ال يعلمه إال اهللا، وتفسري التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا ذا : االحتمال املرجوح، وهذا التأويل قالوا

  املعىن باطل ألنه تفسري لكالم اهللا مبعىن اصطالحي، وال جيوز تفسري القرآن
....................................................................................  

باملعاين االصطالحية اليت اصطلح عليها الناس، بل جيب تفسريه إما باملعاين اللغوية ألنه نزل بلسان عريب 
 كما قال تعاىل - صلى اهللا عليه وسلم -مبني، أو باملعاين الشرعية اليت بينها اهللا ورسوله 

!))$uZّ٩t"Rr&urَلزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كإِلَي  ملَّهلَعو هِمڑ إِلَيcr٣©مچxےtGtƒ "
  ].٤٤: النحل[

  .فالتأويل يف القرآن إما أن يراد به احلقيقة وهذا هو الغالب، وإما أن يراد به التفسري

)١/٢٦٧(  

  

هذا كالم معترض، : إخل... وأما التأويل املذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين"قوله 
† نtد:™kهNِ))قوله تعاىل :  األصل الثاين، مثال ذلكوقد تقدم يف آخر

: التوبة"[$#Jّ٩كG)ةtûüاللَّه يحب ) خb¨((و] ٥٤: املائدة"[ur†نtدçmtRq™6¼ے
احملبة ميل الشي إىل ما يالئمه، وهذا املعىن ال يليق به : ، ظاهرها إثبات احملبة هللا تعاىل وهم يقولون]٤

ذه النصوص حمذور، فيصرفون معىن النص إىل معان أخرى كأن سبحانه، ألنه تشبيه، ففي ظاهر ه
يريد اإلنعام واإلحسان إليهم فهم فروا من إثبات حقيقة احملبة وصرفوا اللفظ إىل اإلرادة، : املعىن: يقولوا
إنه يلزم يف اإلرادة نظري ما يلزم يف املعىن املصروف عنه وهو احملبة، فإن كان املنفي وهو احملبة : فنقول

طالً ممتنعاً فاملثبت وهو اإلرادة مثله، وإن كان املثبت وهو اإلرادة حقاً ممكناً كان املنفي وهو احملبة مثله، با
فال فرق بني املعىن املصروف عنه واملعىن املصروف إليه، فإثبات أحدمها ونفي اآلخر حتكم وتناقض 

  .وتفريق بني املتماثالت
 هذا التأويل باطالً وصار حتريفاً، وقد يكون لدليل لكنه ال من هنا صار": بغري دليل يوجب ذلك"قوله 

  .يوجب أي غري دال على املطلوب
  .وهذا كله بيان لتناقض أهل التأويل



آل "[$#!ه يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا tBur$: ((وهؤالء الذين ينفون التأويل مطلقاً وحيتجون بقوله تعاىل
  .رآن مبا ال يفهمه أحد، أو مبا ال معىن له أو مبا ال يفهم منه شيءقد يظنون أنا خوطبنا يف الق] ٧: عمران

)١/٢٦٨(  

  

له تأويل خيالف الظاهر وال : وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، ألنا إذا مل نفهم منه شيئاً مل جيز أن نقول
 فإنه ال يوافقه، إلمكان أن يكون له معىن صحيح، وذلك املعىن الصحيح ال خيالف الظاهر املعلوم لنا،

ظاهر له على قوهلم، فال تكون داللته على ذلك املعىن داللة على خالف الظاهر فال يكون تأويالً، وال 
جيوز نفي داللته على معان ال نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك املعاين اليت دلت عليها قد ال نكون 

نعرف املعاين اليت مل يدل عليها اللفظ أوىل، عارفني ا، وألنا إذا مل نفهم اللفظ ومدلوله املراد فألن ال 
ألن إشعار اللفظ مبا يراد به أقوى من إشعاره مبا ال يراد به فإذا كان اللفظ ال إشعار له مبعىن من املعاين، 

  .وال يفهم منه معىن أصالً، مل يكن مشعراً مبا أريد به، فألن ال يكون مشعراً مبا مل يرد به أوىل
إن هذا اللفظ متأول، مبعىن أنه مصروف عن االحتمال الراجح إىل االحتمال : فال جيوز أن يقال

إن هذا التأويل ال يعلمه إال اهللا، اللهم إال أن يراد بالتأويل ما خيالف : املرجوح، فضالً عن أن يقال
  .الظاهر املختص باملخلوقني، فال ريب أن من أراد بالظاهر هذا فالبد أن يكون له تأويل خيالف ظاهره

إنه ليس هلا تأويل خيالف الظاهر، أو إا جترى على املعاين الظاهرة منها، كانوا : لكن إذا قال هؤالء
  وإن أرادوا بالظاهر هنا معىن وهنا. متناقضني

....................................................................................  
كان تلبيساً، وإن أرادوا بالظاهر جمرد اللفظ، أي جتري على جمرد معىن يف سياق واحد من غري بيان 

اللفظ الذي يظهر من غري فهم ملعناه كان إبطاهلم للتأويل أو إثباته تناقضاً، ألن من أثبت تأويالً أو نفاه 
 وذا التقسيم يتبني تناقض كثري من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها يف. فقد فهم منه معىن من املعين

  .هذا الباب
  .اخل..." وهؤالء الذين ينفون التأويل"قوله 

)١/٢٦٩(  

  

  .هذا عود إىل أهل التفويض، وهلذا قلت إن الكالم على تناقض أهل التأويل معترض" وهؤالء"قوله 
  .هنا للتحقيق وليست للتقليل" قد": "قد يظنون"قوله 
  .أي له معىن ولكن ال يفهمه أحد": قد يظنون أنا خوطبنا يف القرآن مبا ال يفهمه أحد"قوله 



  .أي بألفاظ ليس هلا معىن وإمنا أُنزلت للتعبد بتالوا": أو مبا ال معىن له"قوله 
  .أي أن اللفظ وإن كان له معىن ولكن ال يفهم منه شيء" أو مبا ال يفهم منه شيء"قوله 
 ذاته شرعاً فهو باطل عقالً، أي أن هذا الظن وإن كان باطالً يف": وهذا مع أنه باطل فهو متناقض"قوله 

ووجه بطالنه شرعاً النصوص الكثرية الدالة على أن آليات القرآن معىن مفهوماً، والدليل على هذا ما 
تقدم يف مطلع القاعدة من األمر بالتدبر، فاهللا أمر بتدبر القرآن وذم املعرضني عن تدبره، فهذا يدل على 

  همها والوصول إليها بالتدبر فما ال يفهم منه شيءأن مجيع آيات القرآن هلا معاين ميكن ف
....................................................................................  

)١/٢٧٠(  

  

وما ال يفهمه أحد ليس لتدبره فائدة، وأيضاً وصف القرآن الكرمي بأنه هدى يف آيات، وأنه شفاء ونور، 
ها تدل على أن آيات القرآن هلا معاين ميكن الوصول إليها، وحتصل ا اهلداية، وأنه أحسن احلديث، كل

وأيضاً فهذا . فما ال يفهم منه شيء ال يكون هدى وال شفاًء ملا يف الصدور، وال يكون أحسن احلديث
 أن الظن يتضمن الطعن يف حكمة اهللا تعاىل، ويف حسن بيانه، والطعن يف كالمه، ففيه تنقص لرب العاملني

خياطب عباده مبا ال يفهم منه شيء، أو مبا ال معىن له، فاحلكيم يرته عن أن يتكلم مبا ال يفهمه أحد ألنه 
إما أن يكون عاجزاً عن البيان، أو يكون مريداً لإللغاز والتلبيس، مع هذا كله فهو متناقض، وقد بينه 

اعدة كلها لبيان تناقض أهل التفويض فيما هذا الكالم إىل آخر الق: إخل... ألنا إذا مل نفهم منه"بقوله 
 قد تضمن نفي التأويل -حسب ما تقدم-ظنوه، وقبل أن نبني هذا التناقض جيب أن نفهم أن كالمهم 
كما " $#!ه يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا tBur$: ((مطلقاً، وتضمن إثبات التأويل وذلك يف استدالهلم بقوله تعاىل

اصطالحهم هو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح، أو تقدم قريباً، والتأويل يف 
  .صرف اللفظ عن املعىن الذي هو مقتضاه إىل غريه

  .فالتأويل الذي يوافق الظاهر ليس تأويالً عندهم، والتأويل الذي خيالف الظاهر تأويل عندهم
  .ه اجلوانبوتضمن كالمهم أيضاً أن النصوص ال يفهمها أحد، فتضمن كالمهم هذ

....................................................................................  

)١/٢٧١(  

  

وتضمن أيضاً إجراء النصوص على ظاهرها، وإذا نظرنا إىل جمموع هذه األمور يتجلى التناقض، فما ال 
، وما ال يفهم منه شيء !ظاهرها؟جيب إجراء النصوص على : يفهم منه شيء ال ظاهر له، فكيف يقولون



إن هذا التأويل ال : له تأويل خيالف الظاهر، فضالً أن يقال: معلوم أنه ال ظاهر له، فال يصح أن يقال
له تأويل يوافق الظاهر، ضرورة أنه ال ظاهر له، وأيضاً فما ال يفهم : يعلمه إال اهللا، بل وال يصح أن يقال

ل خيالف الظاهر وال يوافق الظاهر، ألن ما ال يفهم منه شيء ال ظاهر له تأوي: منه شيء ال يصح أن يقال
له، مث إن من أثبت تأويالً أو نفاه فقد فهمه، فخالصة القول أن ما ال يفهم منه شيء ال جيوز أن يتكلم 

 ليس له تأويل، ألن من: له تأويل خيالف الظاهر وال تأويل يوافق الظاهر، وال يقال: عنه بشيء، فال يقال
  .أثبت تأويالً أو نفاه فقد فهم معىن من املعاين

ليس له : له تأول خيالف الظاهر، وقالوا: وأيضاً من التناقض نفي التأويل وإثباته كما سبق، فإذا قالوا
تأويل خيالف الظاهر، فهو تناقض ألنه مجع بني النفي واإلثبات، فإن أرادوا بالظاهر يف اإلثبات معىن، ويف 

غري بيان كان تلبيساً وإن أرادوا به معىن واحداً كان إثبام للتأويل ونفيهم له تناقضاً، النفي معىن من 
فإن توارد النفي واإلثبات على شيء واحد كان تناقضاً، وإن توارد النفي واإلثبات على شيئني فالبد من 

 الظاهر، وال يشعر بإثبات البيان وال يفهم منه شيء ال يشعر مبعىن أبداً ال مبعىن يوافق الظاهر وال خيالف
  .وال يشعر بنفي، وال يشعر مبا أريد به وال مبا مل يرد به

....................................................................................  
خيالف الظاهر أما ما ": له تأويل خيالف الظاهر وال يوافقه: ألنا إذا مل نفهم منه شيئاً مل جيز أن يقال"قوله 

أن املعىن الذي يوافق الظاهر ليس تأويالً على حد : ألنه ال ظاهر له على قوهلم، وثانياً: فإنه ال جيوز أوالً
  .اصطالحهم

)١/٢٧٢(  

  

أي ال تكون داللته ": فال تكون داللته على ذلك املعىن داللة على خالف الظاهر فال يكون تأويالً"قوله 
ذي يوافق الظاهر ال تكون داللة على خالف الظاهر، فال يكون تأويالً ألن على ذلك املعىن الصحيح ال

  .التأويل عندهم هو داللة اللفظ على خالف ظاهره
فال جيوز أن يقال إن هذا "قوله . أي على تقدير أن اللفظ ال يفهم منه شيء" على هذا التقدير"قوله 

 أن يقال إنه متأول مبعىن أنه مصروف عن أي اللفظ الذي ال يفهم منه شيء ال جيوز": اللفظ متأول
  .املعىن الراجح إىل معىن مرجوح

ألن هذا التأويل ال وجود له وال حقيقة له ": أن هذا التأويل ال يعلمه إال اهللا: فضالً عن أن يقال"قوله 
يعلمه ألن ما ال يفهم منه شيء ليس له تأويل خيالف الظاهر، وما ال وجود له ال جيوز أن يقال إن اهللا 

  .موجوداً
  .ألم مجعوا بني النفي واإلثبات": كانوا متناقضني"قوله 



أي إن أرادوا بالظاهر يف اإلثبات معىن، ويف النفي ": وإن أرادوا بالظاهر هنا معىن وهنا معىن"قوله 
  ...معىن
تأويل عنه وال أي أن ما ال يفهم منه شيء ال جيوز نفي ال" كان إبطاهلم للتأويل أو إثباته تناقضاً"قوله 

  .إثبات تأويل له
  .وببيان تناقض أهل التفويض ختم الشيخ هذه القاعدة واهللا أعلم

  القاعدة السادسة
البد يف هذا الباب من ضابط يعرف به ما جيوز على اهللا سبحانه وتعاىل مما ال جيوز يف : أن لقائل أن يقول

في التشبيه أو مطلق اإلثبات من غري تشبيه ليس النفي واإلثبات، إذ االعتماد يف هذا الباب على جمرد ن
  .بسديد، وذلك أنه ما من شيئني إال وبينهما قدر مشترك وقدر مميز

إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، : فالنايف إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له
سم، لزمك هذا يف سائر ما تثبته، وأنتم وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أو مشارك له يف اال

إمنا أقمتهم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل، الذي فسرمتوه بأنه جيوز على أحدمها ما جيوز على 
  .اآلخر، وميتنع عليه ما ميتنع عليه، وجيب له ما جيب له

)١/٢٧٣(  

  

ا يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل ومعلوم أن إثبات التشبيه ذا التفسري مما ال يقوله عاقل يتصور م
  .امتناعه، وال يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، كما يف األمساء والصفات املتواطئة

  .اخل..." البد يف هذا الباب من ضابط: أن لقائل أن يقول: القاعدة السادسة"قوله 
تعاىل مما ال جيوز يف باب األمساء حمور هذه القاعدة بيان الضابط الذي يعرف به ما جيوز على اهللا 

  .والصفات
فمن اعتمد فيما ينفيه من األمساء والصفات على جمرد نفي التشبيه فليس بصحيح، ومن اعتمد فيما يثبته 

  .من األمساء والصفات على مطلق اإلثبات من غري تشبيه، فليس بصحيح كذلك
....................................................................................  

  .وقد بدأ الشيخ يف مناقشة هذين الضابطني الفاسدين، وأخر التنبيه إىل الضابط الصحيح إىل ما بعد
  .عقلي، واآلخر مسعي: ونستعجل هنا ذكر الضابط الصحيح يف هذا الباب وهو أمران؛ أحدمها

- صلى اهللا عليه وسلم - ووصفه به رسوله فهو أن يوصف اهللا تعاىل مبا وصف به نفسه،: فأما السمعي
، نفياً وإثباتاً، فيثبت ما جاءت النصوص الشرعية بإثباته بال تكييف وال متثيل، وينفي ما جاءت 

 كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصريs9 ٹّ§}: ((النصوص بنفيه بال تعطيل، على حد قوله تعاىل



  ].١١: الشورى"[
فهو أن يوصف اهللا تعاىل بكل كمال على وجه الكمال وأن يرته عن كل نقص، : قليأما الضابط الع

  .فكل كمال اتصف به املخلوق ال نقص فيه، فاخلالق أوىل باالتصاف به فهذا الضابط مما يوجبه العقل
  .أما الضابطان اللذان أشار إليهما الشيخ هنا، فكالمها غري سديد وال مفيد

أنه يزعم أن إثباته تشبيه، فيقال : اته إن اعتمد يف نفيه على جمرد نفي التشبيه، أيفالنايف ألمساء اهللا وصف
  :له

التمثيل، : إن أردت أن إثبات الصفات هللا تعاىل يلزم منه تشابه اخلالق واملخلوق من مجيع الوجوه، أي
  .فهذا ليس بصحيح بل هو باطل، ومل يقل بذلك أحد

)١/٢٧٤(  

  

ة من وجه دون وجه أو املشاركة يف االسم، فإن هذا املعىن ال يصح نفيه، وإن أردت بالتشبيه املشا
  وليس من التشبيه املنفي عن اهللا تعاىل، بل إن هذا املعىن الزم

....................................................................................  
إنه يلزم إثبات قدر مشترك بني وجود :  الوجود، فيقال لههلذا النايف فيما يثبته، ولو مل يثبت إال صفة
  .اخلالق ووجود املخلوق وهو مطلق الوجود

والتشبيه والتمثيل الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه هو مشاركة املخلوق للخالق فيما خيتص 
ال يلزم من نفي هذا املعىن به، مما خيتص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فهذا هو املمتنع بضرورة العقل، و
  .نفي املشاة من بعض الوجوه، ألنه ما من شيئني إال وبينهما تشابه من وجه

إن السواد مثل : ومن اعتقد أن التشابه من بعض الوجوه يلزم منه التماثل، فإنه يلزم على هذا أن يقول
االتفاق يف بعض الوجوه ال يلزم منه فاحلق أن املشاة و. البياض، واملاء مثل النار، والطعام مثل التراب

  .التماثل
فاالعتماد يف النفي والترتيه على جمرد نفي التشبيه ليس بسديد، ألنه يلزم منه ما التزمه املعطلة من نفي 

ومعلوم أن هذا املعىن ليس . الصفات حبجة أن إثباا يلزم منه التشبيه الذي هو االتفاق من بعض الوجوه
  .وهلذا وجب االستفصال عن ا ملراد بلفظ التشبيه كما سبق. عنههو التشبيه املنهي 

إنه : ولكن من الناس من جيعل التشبيه مفسراً مبعىن من املعاين، مث إن كل من أثبت ذلك املعىن قالوا
  .ذلك املعىن ليس هو من التشبيه: ومنازعهم يقول. مشبه

كل من أثبت : لة وحنوهم من نفاة الصفات يقولونوقد يفرق بني لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن املعتز
إن هللا علماً قدمياً، أو قدرة قدمية، كان عندهم مشبهاً ممثالً، ألن : هللا صفة قدمية فهو مشبه ممثِّل، فمن قال



القدم عند مجهورهم هو أخص وصف اِإلله، فمن أثبت هللا صفة قدمية فقد أثبت له مثالً قدمياً، فيسمونه 
 ًثْالذا االعتبارم.  

)١/٢٧٥(  

  

  .اخل..." ولكن من الناس من جيعل التشبيه"قوله 
من الناس من جيعل للتشبيه معىن يصطلح على إطالقه عليه، وجيعل من أثبت ذلك املعىن الذي فسر : أي

  .به التشبيه مشبهاً، كما جيعل املعتزلة إثبات الصفات هللا تعاىل تشبيهاً، واملثبت هلا مشبهاً
  :يخوقول الش

  ):١(يشري فيه إىل التفريق بني اللفظني وذلك من جهتني..." وقد يفرق بني لفظ التشبيه والتمثيل"
أن التمثيل أخص من التشبيه، فالتمثيل يراد به مطابقة الشيء للشيء يف األمر الذي ماثله فيه : األوىل

  .ن بعض الوجوه دون بعضومساواته، أما التشبيه فإنه أعم من التمثيل ألن من التشبيه املشاة م
....................................................................................  

 كَمثْله شيٌء s9ٹّ§}: ((أن النصوص وردت بنفي املماثلة ولفظ التمثيل كما قال تعاىل: اجلهة الثانية
ومل يرد يف شيء من ] ٧٤: النحل" [ الْأَمثَالَ  تضرِبوا للَّهxsùں:((وقال تعاىل] ١١: الشورى"[

  .وإن كان يف االستعمال الدارج عدم التفريق بينهما فيقال هذا تشبيه ومتثيل. النصوص نفي املشاة
عند " القدم"ويذكر الشيخ شبهة للمعتزلة يف نفيهم الصفات وجعلهم من أثبتها ممثالً، ذلك أنه ملا كان 

فمن أثبت هللا تعاىل صفة قدمية كالعلم والقدرة جعلوه مشبهاً ممثالً؛ ألن هذا مجهوهم أخص وصف لإلله 
تعدد :  يستلزم تعدد القدماء، املستلزم تعدد النظراء واألمثال واألشباه، أي-على زعمهم-اإلثبات 

ت أن إثبات الصفا: أن القدم أخص أوصاف اإلله، والثانية: األوىل: اآلهلة، فكالمهم مبين على مقدمتني
 تعدد القدماء وتعدد -عندهم-القدمية يلزم عليه إثبات مثل هللا يف أخص أوصافه وهو القدم، فيلزم عليه 

  .اآلهلة
__________  

  .٢/٢٧٣، احلاوي للفتاوى للسيوطي ٢٤٠-٢/٢٣٩اجلواب الصحيح ) ١(

)١/٢٧٦(  

  

ف به غريه، مثل كونه أخص وصفه حقيقة ما ال يتص: ومثبتة الصفات ال يوافقوم على هذا، بل يقولون
رب العاملني، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، وحنو ذلك، والصفة ال 



  .توصف بشيء من ذلك
  .اخل..." ومثبتة الصفات ال يوافقوم"قوله 
أن مثبتة الصفات سواء من أهل السنة واجلماعة، أو من مثبتة الصفات يف اجلملة كاألشاعرة : أي

والكالبية، خيالفون املعتزلة يف زعمهم أن القدم أخص أوصاف اإلله، فإن القدم ميكن أن يطلق على 
صفات اهللا تعاىل قدمية، بل حىت املخلوق فإنه يوصف بالقدم النسيب الذي هو : صفات اهللا تعاىل فيقال

  .التقدم على الغري، وإن مل يكن تقدمة مطلقاً كما سبق بيانه
أنه رب العاملني، وأنه بكل شيء عليم، وأنه :  تعاىل فهو ما ال يتصف به غريه، مثلأما أخص أوصاف اهللا

فمثل هذه األوصاف ال جيوز أن تطلق على غريه تعاىل بل وال على . على كل شيء قدير، وأنه إله واحد
  ).١(اىلفال يطلق على شيء من صفاته بأا رب العاملني وحنو ذلك مما ال يتصف به غري اهللا تع. صفاته

فمن الصفات ما ال يوصف به إال الرب تعاىل، ومن الصفات ما ميكن أن تطلق على الرب تعاىل، كما 
  .ميكن أن تطلق على صفاته

الرب بصفاته قدمي؛ ومنهم من : إا قدمية، بل يقول: مث من هؤالء الصفاتية من ال يقول يف الصفات
هو وصفاته قدميان، : ه قدميان؛ ومنهم من يقولهو وصفات: هو قدمي وصفته قدمية، وال يقول: يقول

ذلك ال يقتضي مشاركة الصفة له يف شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص : ولكن يقول
الذات اردة، بل هو من خصائص الذات املوصوفة بصفات، وإال فالذات اردة ال وجود هلا عندهم، 

ذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست ال: فضالً عن أن ختتص بالقدم، وقد يقولون
  .الصفات إهلاً وال رباً، كما أن النيب حمدث وصفاته حمدثة، وليست صفاته نبياً

__________  
  .١٤٠-٦/١٣٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٧٧(  

  

ذي ينازعهم فيه فهؤالء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا حبسب اعتقادهم ال
هب أن هذا املعىن قد يسمى يف اصطالح بعض الناس تشبيهاً، فهذا املعىن مل : أولئك، مث يقول هلم أولئك

  .ينفه عقل وال مسع، وإمنا الواجب نفي ما نفته األدلة الشرعية والعقلية
لعرب ليست الصفة يف لغة ا: والقرآن قد نفى مسمى املثل والكفء والند وحنو ذلك، ولكن يقولون

مثل املوصوف وال كفأه وال نده فال تدخل يف النص، وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه يف اصطالح 
  .املعتزلة
  .اخل..." مث من هؤالء الصفاتية من ال يقول"قوله 



  .يقصد الشيخ بالصفاتية هنا من يثبت الصفات يف اجلملة من أهل الكالم؛ كالكالبية واألشاعرة
....................................................................................  

  ):١(وقد ذكر الشيخ أن هؤالء الصفاتية هلم يف إطالق لفظ القدم على صفات اهللا تعاىل مذاهب
فهذا الصنف جيد حرجاً من . اهللا بصفاته قدمي: إن صفات اهللا قدمية، بل يقول:  فمنهم من ال يقول-١

صفة بالقدم على انفراد، كأنه يشعر بأن إطالق القدم على الصفة وحدها يشعر بوجود مستقل وصف ال
  .اهللا بصفاته قدمي، فيلزم من ذلك أن صفاته تعاىل قدمية: للصفة عن املوصوف، مث يقول

  .فهذا الصنف ال يرى إطالق القدم على صفات اهللا تعاىل إال تبعاً
اهللا وصفاته : ته قدمية، وال يرى حرجاً يف ذلك، ولكنه ال يقولاهللا قدمي، وصفا:  ومنهم من يقول-٢

قدميان، ألن التثنية تشعر باستقالل الصفة عن املوصوف، وألن هذا التعبري صريح باالثنينية، ويشعر 
  .باالستقاللية املتضمنة لتعدد القدماء، األمر الذي خاف منه املعتزلة

  .فاملسألة هنا لفظية
__________  

  .٥٠-٥/٤٦ ضمن عقائد السلف، درء التعارض ٩١ على الزنادقة واجلهمية لإلمام أمحد ص الرد) ١(

)١/٢٧٨(  

  

 واملذهب الثالث يف ذلك أوسع، وهو من ال يرى حرجاً يف إطالق القول بأن اهللا تعاىل قدمي وصفاته -٣
 بالقدم، ألن قدمية، واهللا وصفاته قدميان، وال يقتضي ذلك أن الذات اردة عن الصفات موصوفة

  .الذات اردة ال وجود هلا، فضالً عن أن توصف بالقدم، أو أن ختتص بالقدم
الصفات : صفات اهللا تعاىل قدمية، أي: اهللا تعاىل املوصوف بالصفات، وإذا قلنا: اهللا قدمي، أي: فإذا قلنا

  .القائمة بالذات، وليس معىن ذلك أن الصفات قائمة بغري املوصوف
....................................................................................  

  .والقول بأن صفات اهللا تعاىل كلها قدمية فيه نظر؛ ألن صفات اهللا تعاىل منها الذاتية، ومنها الفعلية
  .أما الصفات الذاتية فإا قدمية ألا الزمة لذات الرب تعاىل

وصفها بالقدم مطلقاً ألا تابعة ملشيئة اهللا عز وجل، وما كان تابعاً ملشيئة وأما الصفات الفعلية فال يصح 
إنه قدمي النوع ولكنه حادث اآلحاد، وكذلك : نعم يقال يف جنس الفعل. اهللا تعاىل فال يكون قدمياً

  .الكالم
واألفعال فهي حادثة إنه تعاىل مل يزل فعاالً ملا يريد، ومل يزل متكلماً إذا شاء، وأما آحاد الكالم : فيقال

  .مبشيئة اهللا



مث إن الصفة وإن وصفت بالقدم فإن ذلك ال يقتضي مشاركتها يف شيء من خصائص اهللا تعاىل، فالقدم 
فال يلزم من ذلك أن . ليس من خصائص الذات اردة بل من خصائص الذات املوصوفة بالصفات

كل ما يوصف به املوصوف، فال توصف مبا تكون إهلاً فصفة اإلله ليست إهلاً، فإن الصفة ال توصف ب
  .خيتص به الرب تعاىل

ومثال ذلك أن النيب حادث وصفاته حادثة، وليست صفة النيب نبياً، واإلنسان حادث وصفاته حادثة 
وليست صفة اإلنسان إنسان، فاإلنسان اسم للموصوف وليس امساً للصفة، وليس كل ما يطلق على 

  .املوصوف يصح إطالقه على الصفة
فهؤالء، إىل املعتزلة، واملراد بالصفاتية هنا : ، اإلشارة بقوله"فهؤالء إذا أطلقوا على الصفاتية: "وقوله

  خصومهم من األشاعرة وحنوهم، فإذا أطلق املعتزلة

)١/٢٧٩(  

  

....................................................................................  
املثبتة للصفات يف اجلملة اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا حبسب اعتقاد املعتزلة يف أن على األشاعرة 

إثبات الصفات أو شيء منها يلزم من التشبيه أو التمثيل، بناء على أصلهم أن القدم أخص أوصاف 
  .الرب تعاىل، وهذا املعىن ينازعهم فيه خصومهم من األشاعرة وحنوهم من الصفاتية كما تقدم

أن :  دالئل أن وصف الصفة بالقدم ال يستلزم املماثلة، وإثبات الصفات ال يستلزم إثبات النظراءومن
واهللا تعاىل إمنا نفى عن نفسه املثل والند و . الصفة يف اللغة العربية ال تعد مثالً وال نداً للموصوف

 للموصوف يف اللغة الكفء والسمي، فال يدخل يف ذلك نفي الصفة، ألن الصفة ليست مثالً وال نداً
  .العربية، فال تدخل يف النص أصالً

 يكُن لَه كُفُوا Ns9urِ)): ومن املعلوم أن نفاة الصفات يستدلون على نفيهم للصفات مبثل قوله تعاىل
٧‰ymr&]"٤: اإلخالص [وقوله :((ِ@yd لَه لَمعت $wدٹJy™]"وقوله تعاىل] ٦٥: مرمي :
لقوهلم إن إثبات الصفات يستلزم إثبات نظراء وأمثال ] ١١: الشورى[""ï†x كَمثْله ضنs9ٹّ§}((

  .هللا تعاىل
إن الصفة ليست مثالً وال نداً للموصوف يف اللغة العربية، وعلى هذا فال يدخل إثبات : فيقال هلم

  .الصفات يف األمثال واألنداد املنفية عن اهللا تعاىل يف مثل هذه النصوص
إن هذا املعىن مل ينفه عقل وال مسع، : علون إثبات شيء من الصفات تشبيهاًمث يقال للمعتزلة الذين جي

فليس من العقل ما ينفي مسمى التشبيه يف اصطالح املعتزلة الذي هو إثبات الصفات هللا تعاىل على 
الوجه الالئق به، وليس من الشرع ما ينفي ذلك أيضاً، وإمنا الواجب نفي ما نفته األدلة الشرعية 



  .والعقلية
إن الصفات ال تقوم إال جبسم متحيز، واألجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات : وكذلك أيضاً يقولون

  .للزم أن يكون مماثالً لسائر األجسام، وهذا هو التشبيه

)١/٢٨٠(  

  

وكذلك يقول هذا كثري من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام األفعال 
الصفات قد تقوم مبا ليس جبسم، وأما العلو على العامل فال يصح إال : ه وحنو ذلك، ويقولوناالختارية ب

  .إذا كان جسماً، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماً، وحينئذ فاألجسام متماثلة فيلزم التشبيه
لبصر والكالم فلهذا جتد هؤالء يسمون من أثبت العلو وحنوه مشبهاً، وال يسمون من أثبت السمع وا

  .وأمثاله) ١(وحنوه مشبهاً، كما يقوله صاحب اإلرشاد
  .اخل..." وكذلك أيضاً يقولون "قوله 

  :يذكر الشيخ هنا شبهة لنفاة الصفات املعتزلة مركبة من مقدمتني
  .الصفات ال تقوم إال جبسم: األوىل
  .األجسام متماثلة: الثانية

  .ا لو قامت به لكان مماثالً لسائر األجسامأن اهللا ال تقوم به الصفات؛ أل: فالنتيجة
  .فنفوا الصفات حذراً من التمثيل

مث يبني الشيخ أن هذه الشبهة قال ا كثري من الصفاتية من األشاعرة وحنوهم، فأخذوا باملقدمة الثانية 
  من هذه الشبهة وهي متاثل األجسام، ومل يسلموا

....................................................................................  
__________  

  .اإلرشاد إىل قواعد األدلة يف أصول االعتقاد أليب املعايل عبدامللك بن عبداهللا اجلويين: هو) ١(

)١/٢٨١(  

  

كما ) ١(باملقدمة األوىل وهي أن الصفات ال تقوم إال جبسم، بل قالوا إن الصفات قد تقوم مبا ليس جبسم
ولكنهم وقعوا يف التناقض، . م باجلسم، يعين أن الصفات ال تنايف التجسيم كما ال تستلزم التجسيمتقو

حيث زعموا أن إثبات بعض الصفات ال يستلزم التجسيم، وإثبات بعضها اآلخر يستلزم التجسيم، فما 
بتونه من الصفات يثبتونه من الصفات كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر ال يستلزم التجسيم، وما ال يث



كالعلو واالستواء والغضب والرتول يستلزم التجسيم، واألجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التشبيه، 
وهذا التفريق منهم حتكم وتناقض ألنه تفريق بني املتماثالت، وليس . فيجب نفيها عن اهللا تعاىل بزعمهم

  .عليه دليل مسعي ال عقلي
 أن ما دلتهم عقوهلم على إثباته ال يستلزم -م إىل التناقضالذي أدى -واحلق أن ضابطهم يف ذلك 

اجلسمية، وما مل تدهلم عقوهلم على إثباته أو دلتهم على نفيه نفوه وزعموا أن إثباته يستلزم اجلسمية ولو 
  .جاءت به النصوص الشرعية

لصفات والعلو، وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل األجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة ا
ولكن هؤالء قد جيعلون العلو صفة خربية، كما هو أول قويل القاضي أيب يعلى، فيكون الكالم فيه 

والعاقل . إن ما يثبتونه ال ينايف اجلسم، كما يقولونه يف سائر الصفات: كالكالم يف الوجه، وقد يقولون
  .إذا تأمل وجد األمر فيما نفوه كاألمر فيما أثبتوه ال فرق

  .اخل..." وكذلك قد يوافقهم على القول"له قو
__________  

  .٥/٤٣٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٨٢(  

  

إن القاضي أبا يعلى احلنبلي وأمثاله يثبت العلو وسائر الصفات، ولكنه جيعل العلو صفة : يقول الشيخ
ة كالكالم يف صفة الوجه،  فيكون الكالم يف هذه الصف-)١(كما يف أول قويل القاضي أيب يعلى-خربية 
وإمنا تثبت لورود السمع ا . أا من قبيل الصفات اخلربية السمعية اليت مل يدل عليها العقل: أي

إن هذه الصفات : فحسب، كما أنه قد يوافق من تقدم ذكرهم ممن يقول بتماثل األجسام، فكأنه يقول
  .نايف اجلسميةتثبت لورود اخلرب ا وإن استلزمت اجلسمية، وأا ال ت

 ليس بصحيح، والصواب أن العلو صفة -مسعية فقط: يعين-وجعل القاضي صفة العلو صفة خربية 
خربية عقلية، أي دل على إثباا السمع والعقل، خبالف الوجه واليدين واالستواء وحنوها فإا صفات 

  .خربية حمضة
 صفة خربية وأن قوله اآلخر جعله صفة وظاهر كالم املؤلف أن أول قويل القاضي أيب يعلى جعل العلو

  .عقلية
وإذا تأمل العاقل ما أثبتوه وما نفوه مل جيد فرقاً، فإذا كان ما نفوه يستلزم التشبيه فما أثبتوه كذلك، وإذا 

  .كان ما أثبتوه ال يستلزم التشبيه فما نفوه كذلك
واملثبتون جييبون . ام متماثلةوأصل كالم هؤالء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، واألجس



  .عن هذا تارة مبنع املقدمة األوىل، وتارة مبنع املقدمة الثانية، وتارة مبنع كلتا املقدمتني، وتارة باالستفصال
وال ريب أن قوهلم بتماثل األجسام قول باطل، سواء فسروا اجلسم مبا يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو 

فأما إذا فسروه باملركب من اجلواهر املفردة . يوىل والصورة، وحنو ذلكباملوجود، أو باملركب من اهل
ومجهور . على أا متماثلة، فهذا يبىن على صحة ذلك، وعلى إثبات اجلواهر املفردة وعلى أا متماثلة

  .العقالء خيالفوم يف ذلك
  .اخل..." وأصل كالم هؤالء كلهم "قوله 

__________  
  .٣٦١-١٧/٣٦٠اإلسالم جمموع فتاوى شيخ ) ١(

)١/٢٨٣(  

  

يشري الشيخ إىل أن أصل كالم من تقدم ذكرهم من األشاعرة واملعتزلة وحنوهم أن إثبات الصفات 
يستلزم التجسيم، فاملعتزلة يقولون هذا بإطالق، واألشاعرة وحنوهم ممن يثبت بعض الصفات يقولون 

  .هذا فيما ينفونه من الصفات
: لصفات كلها يردون على شبهة من نفى الصفات أو بعضها املبنية على مقدمتنيمث يبني الشيخ أن مثبتة ا

  ).١(إحدامها أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والثانية أن األجسام متماثلة
  :ويردون عليهم بأحد ردود أربعة

  .إما مبنع املقدمة األوىل
  .وإما مبنع املقدمة الثانية

....................................................................................  
  .وإما مبنع كلتا املقدمتني

  .وإما باالستفصال
ال نسلم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، فالصفات قد : فهم تارة مينعون املقدمة األوىل فيقولون

  .علم واسع، خلق عظيم، ليل طويل: كما تقول. تقوم مبا ليس جبسيم
ال نسلم بتماثل األجسام، فالتراب جسم والطعام جسم، وليسا : عون املقدمة الثانية فيقولونوتارة مين

  .متماثلني، وكذا املاء والنار، واحلجر واحليوان وحنو ذلك
  .فاألجسام خمتلفة متباينة متغايرة

  .وتارة مينعون املقدمتني
  .وتارة باالستفصال عن املراد مبعىن اجلسم ومعىن التماثل



ظ اجلسم فتقدم الكالم عليه وبيان أنه مل يرد بنفيه وال إثباته نص يف الكتاب وال يف السنة كما أما لف
سبق يف القاعدة الثانية، كما تقدم أيضاً شيء من معاين اجلسم اليت يفسر ا، فقد يفسر مبا يشار إليه، أو 

  . وحنو ذلكبالقائم بنفسه، أو باملوجود، كما قد يفسر باملركب من اهليوىل والصورة
كما يستفصل عن املراد بالتماثل، فإن أريد به االتفاق من بعض الوجوه، فهذا املعىن ال يصح نفيه ألنه ما 

  .من شيئني موجودين إال وبينهما اتفاق من وجه
__________  

، منهاج السنة ١٢١-١/١١٥، درء التعارض ٤٣٧-٥/٤١٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
٢/١٦٥.  

)١/٢٨٤(  

  

ن أريد بالتماثل أنه التماثل من كل وجه حبيث جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر، وجيب له ما وإ
جيب له، وميتنع عليه ما ميتنع عليه، فهذا املعىن باطل، فال مماثلة بني اخلالق واملخلوق يف ذلك وال يف شيء 

  .مما خيتص به سبحانه وتعاىل
....................................................................................  

بل إن هذا املعىن ال يصح حىت يف عموم املوجودات، فليس وجود الشيء مماثالً لوجود سائر املوجودات، 
  .فالقول بتماثل األجسام قول باطل على أي معىن فسر به اجلسم

اجلسم من أنه املركب من اجلواهر وأشار الشيخ يف معرض ذكره ملعاين اجلسم إىل فساد ما فسروا به 
  .املفردة على أا متماثلة، فبني أن هذا التفسري مبين على أمرين فاسدين خمالفني لقول مجهور العقالء

أما األمر األول وهو القول بوجود اجلوهر الفرد الذي فسروه باجلزء الذي ال يتجزأ فهذا باطل؛ ألن 
  .اجلزء ينتهي بالتجزؤ إىل االستحالة

ما األمر الثاين، فهو الزعم بأن اجلواهر متماثلة، فهذا باطل على فرض التسليم بوجود اجلوهر الفرد، وأ
فإن ذرات وجزئيات التراب ليست كجزئيات الذهب، وهذه ليست كذرات املاء، وهكذا، فال يصح 

  .القول بتماثل تلك اجلزئيات
بناء على متاثل األجسام، واملثبتون ينازعوم يف واملقصود أم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه جتسيماً 

على من توىل أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما، بناء على أن " النصب"اعتقادهم، كإطالق الرافضة لـ 
من أحبهما فقد أبغض علياً رضي اهللا عنه، ومن أبغضه فهو ناصيب؛ وأهل السنة ينازعوم يف املقدمة 

  .األوىل
وأكثر العقالء على خالف ذلك، . ن الشيئني ال يشتبهان من وجه وخيتلفان من وجهإ: وهلذا يقول هؤالء



وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل األجسام وحجج من 
  .نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها

  .اخل..." واملقصود أم يطلقون التشبيه"قوله 

)١/٢٨٥(  

  

يبني الشيخ هنا أن هؤالء النفاة يطلقون التشبيه على ما يستلزم التجسيم يف اعتقادهم من إثبات 
  .الصفات بناء على قوهلم بتماثل األجسام

  .ومثبتة الصفات ينازعوم يف املقدمتني كما سبق تقريره
 اهللا عنهما بناء ويضرب الشيخ لذلك مثالً بإطالق الرافضة النصب على من توىل أبا بكر وعمر رضي

على أن من أحبهما فقد أبغض علياً، ومن أبغض علياً فهو ناصيب، وأهل السنة ينازعوم يف املقدمة 
  .وهي أن من توىل أبا بكر وعمر فقد أبغض علياً، فإنه ميكن أن حيبهما وحيب علياً كذلك: األوىل

اً بناء على قوهلم بتماثل األجسام، فكذلك هؤالء النفاة أطلقوا اسم التشبيه على ما يعتقدونه جتسيم
  .واملثبتة ينازعوم يف املقدمتني

....................................................................................  
  .إن الشيئني ال يشتبهان من وجه وخيتلفان من وجه: وهؤالء النفاة يقولون

تفقان من وجه وخيتلفان من وجه، فهذا أصل عام متفق عليه عند واحلق أنه ما من شيئني موجودين إال وي
  .أكثر العقالء

وأيضاً، فاالعتماد ذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت متاثل األجسام فهم ال 
سم، ينفون ذلك إال باحلجة اليت ينفون ا اجلسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم اجلسم، وثبت امتناع اجل

كان هذا وحده كافياً يف نفي ذلك، ال حيتاج نفي ذلك إىل نفي مسمى التشبيه، لكن نفي اجلسم يكون 
واألجسام متماثلة، : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسماً، مث يقال: مبنياً على نفي هذا التشبيه، بأن يقال

ون من سلك هذا املسلك لكن حينئذ يك. فيجب اشتراكها فيما جيب وجيوز وميتنع، وهذا ممتنع عليه
معتمداً يف نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي اجلسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم 

  .عليه إن شاء اهللا تعاىل
  .اخل..."وأيضاً فاالعتماد ذا الطريق"قوله 

)١/٢٨٦(  

  



ول إنه ما دام من املتقرر هذه مناقشة من الشيخ ملنهج االستدالل عند النفاة على نفيهم الصفات، فهو يق
عندكم نفي التجسيم بناء على أن األجسام متماثلة، فيكفي أن تنفوا الصفات الستلزامها التجسيم يف 
  .زعمكم وال حاجة إىل أن تنفوا الصفات الستلزامها التشبيه واألجسام متماثلة، فهذا تطويل ال حاجه له

ينفى على جمرد نفي التشبيه ال يفيد، إذ ما من شيئني إال وإمنا املقصود هنا أن جمرد االعتماد يف نفي ما 
ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، خبالف االعتماد على نفي النقص والعيب، وحنو ذلك مما هو 

  .سبحانه وتعاىل مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة
ملماثلة فيما هو مستحق وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال، ونفى مماثلة غريه له فيها، فإن هذا نفي ا

وكل صفة من . له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن ال يشركه شيء من األشياء فيما هو من خصائصه
صفات الكمال فهو متصف ا على وجه ال مياثله فيه أحد، وهلذا كان مذهب سلف األمة وأئمتها 

  .إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من املخلوقات
  .اخل..." وإمنا املقصود هنا أن جمرد االعتماد "قوله 

هذه اجلملة فيها عود على ما بدأ الشيخ الكالم فيه يف أول القاعدة من أن االعتماد يف ترتيه اهللا تعاىل 
أنه غري سديد، ألنه ما من شيئني موجودين إال ويشتبهان من وجه : على جمرد نفي التشبيه ال يفيد، أي

  .هويفترقان من وج
  .خبالف االعتماد على نفي النقص والعيب وإثبات الكمال، فهذا هو الضابط العقلي يف ترتيه اهللا تعاىل

وكذلك يف اإلثبات فإنه يثبت له تعاىل صفات الكمال على وجه ال مياثله فيه أحد، وينفى مماثلة غريه له 
  .فيها، واملماثلة املنفية هنا هي املماثلة فيما خيتص به الرب تعاىل

إن الشيء إذا شابه غريه من وجه جاز عليه ما جيوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما : فإن قيل 
  .وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه

)١/٢٨٧(  

  

هب أن األمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر املشترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع على الرب : قيل
إنه موجود حي عليم مسيع بصري، وقد :  يكن ممتنعاً؛ كما إذا قيلسبحانه وتعاىل، وال نفي ما يستحقه مل

يلزم أن جيوز عليه ما جيوز على ذلك من جهة : مسى بعض املخلوقات حياً عليماً مسيعاً بصرياً، فإذا قيل
قيل الزم هذا القدر املشترك ليس ممتنعاً على الرب تعاىل؛ فإن . كونه موجوداً حياً عليماً مسيعاً بصرياً

  .ذلك ال يقتضي حدوثاً، وال إمكاناً، وال نقصاً، وال شيئاً مما ينايف صفات الربوبية
وذلك أن القدر املشترك هو مسمى الوجود أو املوجود، أو احلياة أو احلي، أو العلم أو العليم، أو 
بأحدمها السمع والبصر أو السميع والبصري، أو القدرة أو القدير، والقدر املشترك مطلق كلي ال خيتص 



دون اآلخر، فلم يقع بينهما اشتراك ال فيما خيتص باملمكن احملدث، وال فيما خيتص بالواجب القدمي، فإن 
  .ما خيتص به أحدمها ميتنع اشتراكهما فيه

كالوجود واحلياة والعلم والقدرة، ومل يكن يف : فإذا كان القدر املشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال
ن خصائص املخلوقني، كما ال يدل على شيء من خصائص اخلالق مل يكن يف ذلك ما يدل على شيء م

إثبات هذا حمذور أصالً، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين البد بينهما من مثل هذا، ومن 
  .نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود

  .اخل..." إن الشيء إذا شابه غريه من وجه: فإن قيل"قوله 
....................................................................................  

تقدم أنه البد من إثبات قدر مشترك بني ما يضاف للخالق وما يضاف للمخلوق، وهذا القدر املشترك 
  .هو مسمى االسم املطلق

به غريه من وجه جاز وبناء على هذا يأيت هذا السؤال الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أن الشيء إذا شا
عليه ما جيوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له من هذا الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من 

  .هذا الوجه

)١/٢٨٨(  

  

ومعىن ذلك أنه إذا كان بني صفة اخلالق وصفة املخلوق قدر مشترك، جاز على اخلالق ما جيوز على 
: أي. املشترك ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليهاملخلوق من هذا الوجه الذي هو القدر 

أن ما يستلزمه القدر املشترك يلزم أن يثبت للخالق واملخلوق من هذا الوجه، ألن الزم القدر املشترك 
فهذا يقتضي إذن نفي القدر املشترك الستلزامه أن يثبت للمخلوق ما ثبت للخالق من هذا . مشترك

  .باً وامتناعاًالوجه جوازاً ووجو
واجلواب أن هذا القدر املشترك إذا كان ال يستلزم حمذوراً من نفي ما جيب إثباته، أو إثبات ما جيب نفيه 

عن اهللا تعاىل، فال مانع منه، وإن استلزم ما ذكر من اجلواز والوجوب واالمتناع من هذا الوجه يعين 
، فهو ال يستلزم وصف اخلالق خبصائص املخلوق باعتبار القدر املشترك، ما دام أنه ال يستلزم حمذوراً

  .كاإلمكان واحلدوث، وال وصف املخلوق خبصائص اخلالق، كالوجوب والقدم املطلق
وميكن أن يوضح هذا املعىن بالتطبيق على لفظ املوجود، والوجود، واحلي، واحلياة، فاملوجود هو 

  .هي الصفةاملوصوف، والوجود هو الصفة، واحلي هو املوصوف، واحلياة 
....................................................................................  

فهما يتفقان يف : اهللا موجود واملخلوق موجود، فلفظ موجود يف اجلملتني بينهما قدر مشترك: فتقول



  .ان يف مطلق الوجود، ووجود اخلالق ووجود املخلوق بينهما قدر مشترك فهما يتفق"موجود"مطلق الـ 
فهما يتفقان يف مطلق الـ : اهللا حي واملخلوق حي، فلفظ حي يف العبارتني بينهما قدر مشترك: وإذا قلنا

ومطلق . فهما يتفقان يف مطلق احلياة: ، كما أن حياة اخلالق وحياة املخلوق بينهما قدر مشترك"حي"
  .احلياة هو االسم العام، ومدلوله هو القدر املشترك

ذا نظرنا يف مطلق احلياة رأينا هذا املعىن الكلي ال يستلزم حدوثاً وال وجوباً، فال يستلزم شيئاً من وإ
  .خصائص اخلالق وال خصائص املخلوق، ألنه لو استلزم شيئاً من ذلك مل يكن مشتركاً

)١/٢٨٩(  

  

املخلوق، فيفهم من  من ليس مبيت، وهذا املعىن مدرك بالعقل، وهو مشترك بني اخلالق و-مثالً-فاحلي 
. وصف اخلالق تعاىل باحلياة هذا املعىن، كما يفهم من وصف املخلوق احلي باحلياة هذا املعىن حال حياته

واحلياة معىن وصفة كمال، فاحلي أكمل ممن ليس حبي، فهذا الالزم ثابت يف حق اخلالق واملخلوق، وهذا 
  .املعىن الزم للقدر املشترك
شترك يف حق اخلالق واملخلوق، والزم القدر املشترك أيضاً ثابت يف حق اخلالق فالقدر املشترك ثابت وم

واملخلوق، ومشترك، وال حمذور يف إثباته، والزم صفة اخلالق خمتص باخلالق، والزم صفة املخلوق خمتص 
زم باملخلوق، فحياة اخلالق تستلزم القدم، والزم حياة املخلوق يستلزم احلدوث، ومطلق احلياة ال تستل

  .حدوثاً وال قدماً
....................................................................................  

  .وهذا الكالم يقال يف سائر ما ذكره الشيخ من أمثلة يف أمساء اهللا تعاىل وصفاته
الق وال املخلوق، مل فإذا كان القدر املشترك صفة كمال ال حمذور فيه وال يستلزم شيئاً من خصائص اخل

  .يكن يف إثبات هذا القدر املشترك حمذور أصالً
بل إن إثبات هذا القدر املشترك ضروري ملا تقرر من أنه ما من موجودين إال وبينهما اتفاق من وجه 

  .ونفي هذا القدر املشترك يلزم منه التعطيل العام. واختالف من وجه
ود املخلوق قدر مشترك يف مسمى الوجود لزم من ذلك إنكار فإذا قيل مثالً ليس بني وجود اخلالق ووج

  .وجود الرب تعاىل، وهكذا يف سائر الصفات، بل تعطيل وجود كل موجود
وهلذا ملا اطَّلع األئمة على أن هذا حقيقة قول اجلهمية مسوهم معطِّلة، وكان جهم ينكر أن يسمى اهللا 

  .ء، فإذا نفى القدر املشترك مطلقاً لزم التعطيل التامهو شيء ال كاألشيا: شيئاً، ورمبا قالت اجلهمية
  .اخل..." وهلذا ملا اطلع األئمة على أن هذا حقيقة قول اجلهمية"قوله 

)١/٢٩٠(  



  

ملا اطلع األئمة على أن حقيقة قول اجلهمية هو تعطيل وجود اخلالق تعاىل مسوهم معطلة، فنفي أمساء : أي
  .تعطيلاهللا تعاىل وصفاته يستلزم غاية ال

، ومعىن هذا عنده أن اهللا ليس بشيء، وهذا القول )١(ويذكر الشيخ أن جهما ينكر أن يسمى اهللا شيئاً
  .ظاهر البطالن

أَيè % @ِ))واحلق أنه يصح أن خيرب عن اهللا تعاىل بأنه شيء، بل هو أكرب كل شيء، كما قال تعاىل 
 ةً قُلِ اللَّهادهش رٍء أَكْبي١٩: عاماألن[اآلية" ش.[  

ولكن هذا اإلطالق من باب اخلرب، ال من باب التسمية والثناء والدعاء، كما يطلق عليه بأنه موجود من 
  .باب اخلرب أيضاً، ولكن ال يدعا بذلك، فال يقال يا شيء أو يا موجود وحنو ذلك

  .فباب اإلخبار أوسع من باب األمساء والصفات
إنه شيء صحيح وقوهلم إنه ال كاألشياء يدخلون فيه : ياء، فقوهلمإنه شيء ال كاألش: ورمبا قالت اجلهمية

إنه ال تقوم به أي صفة، فقوهلم هذا حقيقته التعطيل والنفي احملض ألم : نفي الصفات، فمعىن كالمهم
  .ينفون القدر املشترك، والزم ذلك التعطيل التام

م والقدرة، بل الوجود والثبوت واحلقيقة واملعاين اليت يوصف ا الرب سبحانه وتعاىل، كاحلياة والعل
وحنو ذلك، جتب له لوازمها؛ فإن ثبوت امللزوم يقتضي ثبوت الالزم، وخصائص املخلوق اليت جيب ترتيه 
الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصالً، بل تلك من لوازم ما خيتص باملخلوق من وجود وحياة وعلم 

  .صائص املخلوق وملزومات خصائصهوحنو ذلك، واهللا سبحانه وتعاىل مرته عن خ
__________  

  .١/٣٣٨مقاالت اإلسالميني ) ١(

)١/٢٩١(  

  

وهذا املوضع من فهمه فهماً جيداً، وتدبره، زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثري من 
 يوجد يف األذكياء يف هذا املقام، وقد بسط هذا يف مواضع كثرية، وبين فيها أن القدر املشترك الكلي ال

اخلارج إال معيناً مقيداً، وأن معىن اشتراك املوجودات يف أمر من األمور هو تشاها من ذلك الوجه، وأن 
ذلك املعىن العام يطلق على هذا وهذا، ال أن املوجودات يف اخلارج يشارك أحدها اآلخر يف شيء 

  .موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غريه بذاته وصفاته وأفعاله
  .اخل..."واملعاين اليت يوصف ا الرب سبحانه"قوله 

املعاين اليت يوصف ا الرب سبحانه وتعاىل يعين صفاته وحياته وعلمه وقدرته، بل حىت الوجود والثبوت 



واحلقيقة وحنو ذلك، جتب له لوازمها، وليس من لوازمها ما خيتص به املخلوق كاإلمكان واحلدوث 
فات املخلوق، وليست من لوازم صفات اخلالق، بل وال من لوازم القدر والنقص، فهذه من لوازم ص

املشترك، والقدر املشترك هو مسمى االسم العام املطلق، وهذا ال وجود له يف اخلارج، وإمنا يوجد يف 
  .الذهن فقط

....................................................................................  
 كون املوجودات تشترك يف هذا، أن هذا االسم يطلق على هذا وعلى هذا، وأن معىن هذا االسم ومعىن

  .ثابت هلذا وهلذا، لكن يف حق كل واحد على ما يناسبه
فاحلي مطلقاً اسم لذي احلياة، بقطع النظر عن كون احلياة واجبة أو ممكنة، فمسمى هذا االسم املطلق ال 

سمى به اخلالق واملخلوق، فيطلق على اخللق على ما يناسبه وخيتص به، كما وجود له يف اخلارج لكنه ي
يطلق على املخلوق مبا يناسبه وخيتص به، فليس بني احلي واحلي اشتراك يف أمر خارجي، بل حياة اخلالق 

  .خمتصة به ال يشركه فيها غريه، وحياة املخلوق خمتصة به

)١/٢٩٢(  

  

الذي يصدق على كل واحد منا، هذا هو مسمى االسم " نسانإ"كما سبق يف تطبيق ذلك على لفظ 
املطلق، وهذا املعىن املشترك إمنا هو يف الذهن، أما يف اخلارج فال يوجد إال معيناً مقيداً، فال اشتراك فيما 
خيص كل واحد من معىن ووصف، فإذا مات شخص مثالً فال يلزم أن ميوت اآلخر، وإذا كفر شخص 

  .خر كذلكفال يلزم أن يكون اآل
القدر املشترك فهي مشتركة بني كل الناس كاستلزام اإلنسانية لإلمكان : أما لوازم اإلنسانية املطلقة أي

  .واحلدوث واالفتقار واحليوانية واآلدمية
واملعاين اليت يوصف ا الرب تعاىل مما يصح إضافتها إىل اهللا تعاىل جتب له لوازمها من العلم والقدرة 

وت واحلقيقة وغري ذلك، وليس من لوازم ما يوصف به الرب خصائص املخلوق، فاهللا والوجود والثب
تعاىل مرته عن خصائص املخلوق كاإلمكان واحلدوث والنقص وحنو ذلك، كما أنه تعاىل مرته عن 

  ملزومات
....................................................................................  

املخلوقني، وامللزوم ما يستلزم غريه، فاهللا تعاىل مرته عن النقص وعما يستلزم النقص، وانتفاء خصائص 
الالزم يقتضي انتفاء امللزوم، فإذا كان اهللا تعاىل مرتها عن االفتقار فهو مرته عنه وعن ملزومه، أي عما 

  .وهكذا بقية خصائص املخلوقني. يستلزم االفتقار
 ذكره وبينه من معىن القدر املشترك، وأنه ال يوجد يف اخلارج إال معيناً مقيداً، مث أعاد الشيخ ما سبق أن



كما سبق تطبيقه يف لفظ اإلنسان وغريه، فكل اسم من هذه األمساء املطلقة واملعاين الكلية هو مشترك يف 
: نه مشتركاً أيالذهن والتصور، أما يف اخلارج فال يوجد مشتركاً، وإمنا يوجد معيناً يف أفراد، ومعىن كو

يصح إطالق هذا االسم العام على كل فرد منها، فهي مشتركة يف مدلوله العام، فاملعىن العام هلذا االسم 
  .على مجيع أفراده يف اخلارج: يطلق على هذا وهذا، أي

  .وليس معىن االشتراك أن املوجودات يف اخلارج تشترك يف شيء وأمر موجود يف هذا وهذا

)١/٢٩٣(  

  

  ).١(موجود متميز عن غريه بذاته وصفاته وأفعاله املختصة بهبل كل 
وملا كان األمر كذلك كان كثري من الناس يتناقض يف هذا املقام، فتارة يظن أن إثبات القدر املشترك 

يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذراً من ملزومات التشبيه؛ 
بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات ملن احتج به من وتارة يتفطن أنه ال

  .النفاة
ولكثرة االشتباه يف هذا املقام وقعت الشبهة يف أن وجود الرب هل هو عني ماهيته، أو زائد على ما هيته 

اه يف إثبات وهل لفظ الوجود مقول باالشتراك اللفظي، أو بالتواطئ، أو التشكيك، كما وقع االشتب
األحوال ونفيها؛ ويف أن املعدوم هل هو شيء أم ال؟، ويف وجود املوجودات هل هو زائد على ماهيتها 

  أم ال؟
وقد كثر من أئمة النظَّار االضطراب والتناقض يف هذه املقامات، فتارة يقول أحدهم القولني املتناقضني، 

لشك والتحير، وقد بسطنا من الكالم يف هذه وحيكي عن الناس مقاالت ما قالوها، وتارة يبقى يف ا
املقامات، وما وقع من االشتباه والغلط واحلرية فيها ألئمة الكالم والفلسفة، ما ال تتسع له هذه اجلمل 

  .املختصرة
  .اخل..." وملا كان األمر كذلك كان كثري من الناس"قوله 

 من شيئني موجودين إال ويشتركان من وجه يذكر الشيخ أنه ملا تقرر إثبات القدر املشترك، وأنه ما
وخيتلفان من وجه، وملا تقرر أيضاً أنه البد من نفي التشبيه الباطل، ملا كان األمر كذلك، وقع كثري من 
الناس يف التناقض واالضطراب، فتارة ينفون القدر املشترك على اعتقاد أنه من التشبيه الذي جيب نفيه، 

  وتارة يرون أنه
....................................................................................  

__________  
  .١٢٠-٥/١١٢درء التعارض ) ١(



)١/٢٩٤(  

  

البد منه فيثبتونه وجييبون به من نازعهم فيما أثبتوه، وهذا يصدق يف حق من أثبت بعض الصفات ونفى 
ا أثبت، مع كونه ينفي هذا القدر املشترك فيما ينفيه من بعضاً، فإنه البد أن يثبت قدراً مشتركاً فيم

  .الصفات، فيقع يف التناقض يف املذهب ويف الشبهة
  :ويف أثناء ذكر ذلك يستطرد الشيخ فيذكر بعض القضايا الكالمية اليت كثر فيها الرتاع وهي

   هل وجود الرب تعاىل عني ماهيته أم زائد عليها؟-١
  وجودات باالشتراك اللفظي أو التواطئ أو التشكيك؟ هل الوجود مقول على امل-٢
  . األحوال هل هي موجود أو ليست موجودة-٣
   هل املعدوم شيء أم ليس بشيء؟-٤
   هل وجود املوجودات زائد على ماهيتها أم ال؟-٥

  .ونالحظ أن األول داخل يف اخلامس
 أقواالً مل يقلها أحد مث يبني ويذكر الشيخ كثرة اضطراب املتكلمني وتناقضهم يف ذلك وحكاية بعضهم

  .الصواب يف ذلك
وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء يف اخلارج هو ماهيته املوجودة يف اخلارج، خبالف املاهية اليت 
يف الذهن فإا مغايرة للموجود يف اخلارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء واملاهية واحلقيقة 

إا مشكِّكة، لتفاضل معانيها، فاملشكِّك نوع من : ا متواطئة، وإذا قيلوحنو ذلك، وهذه األلفاظ كله
املتواطئ العام الذي يراعى فيه داللة اللفظ على القدر املشترك، سواء كان املعىن متفاضالً يف موارده، أو 

  .متماثالً
الوجود، لكن الفرق وبينا أن املعدوم شيء أيضاً يف العلم والذهن، ال يف اخلارج، فال فرق بني الثبوت و

ثابت بني الوجود العلمي والعيين، مع أن ما يف العلم ليس هو احلقيقة املوجودة، ولكن هو العلم التابع 
  .للعامل القائم به

وكذلك األحوال اليت تتماثل فيها املوجودات وختتلف، هلا وجود يف األذهان، وليس يف األعيان إال 
  .ا املعينة، فتتشابه بذلك وختتلف بهاألعيان املوجودة، وصفاا القائمة 

)١/٢٩٥(  

  

وأما هذه اجلمل املختصرة فإن املقصود ا التنبيه على مجل خمتصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها، 
وانفتح له باب اهلدى، وإمكان إغالق باب الضالل، مث بسطها وشرحها له مقام آخر؛ إذ لكل مقام 



  .مقال
كما يفعله كثري من -العتماد على مثل هذه احلجة فيما ينفى عن الرب، ويرتَّه عنه واملقصود هنا أن ا

  . خطأ ملن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة-املصنفني
  .اخل..." وبينا أن الصواب هو أن و جود كل شيء يف اخلارج"قوله 

  .تكلمونبدأ الشيخ هنا بذكر الصواب يف املسائل اليت تناقض واضطرب فيها امل
....................................................................................  

أما املسألة األوىل؛ وهي كون وجود الشيء عني ماهيته أو زائداً عليها، فالصواب أن وجود كل شيء 
هن، فالوجود الذهين موجود هو عني ماهيته يف اخلارج، وأن وجوده يف اخلارج زائد على وجوده يف الذ

وجود علمي، وال يلزم من كون الشيء موجوداً يف الذهن أن يوجد يف اخلارج، بل قد يوجد يف اخلارج 
  ).١(وقد ال يوجد

وهي اشتراك املوجودات يف الوجود هل هو من قبيل املشترك اللفظي، أو املتواطئ، : وأما املسألة الثانية
  :أو املشكك فاملسألة فيها ثالثة أقوال

والقول الثاين والثالث اخلطب فيهما يسري؛ ألن املشكك نوع من املتواطئ العام، فاملتواطئ هو الذي 
يشترك أفراده يف معناه، سواء تفاضلوا يف املعىن وتفاوتوا أو تساووا، واملشكك خاص باملتواطئ الذي 

مس هلا ضوء، فهما تفاضل أفراده يف معناه، كما يف مثال النور والضوء، فالسراج له ضوء، والش
  .مشتركان يف معىن الضوء العام مع تفاوت يف حقيقته

__________  
  .١٥٧-٢/١٥٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٢٩٦(  

  

وإمنا مسي املشكك مشككاً ألن الناظر فيه يتردد ويتشكك هل هو من املتباين، أو من املتواطئ، فإذا نظر 
ا نظر إىل االتفاق يف املعىن جعله من املتواطئ، فاإلنسان باعتبار أفراد إىل التفاوت ظن أنه من املتباين، وإذ

  .اإلنسان يعد متواطئاً، والضوء باعتبار التفاضل والتفاوت فيه يعد مشككاً
وأما الوجود فاألقرب أن يكون مشككاً لوجود التفاوت العظيم يف وجود املوجودات كما يف وجود 

  ).١(البعوضة ووجود العرش مثالً 
....................................................................................  

  .هل املعدوم شيء، أم ليس بشيء؟ فيه قوالن، والصواب التفصيل: وأما املسألة الثالثة وهي
  .فاملعدوم شيء يف العلم، فله وجود يف الذهن، وليس شيئاً يف اخلارج



  .عل شيئاً، فهذا الشيء املذكور موجود يف الذهن وليس موجوداً يف اخلارج أريد أن أف-مثالً-فتقول 
" B‹¨ُ.نq'·# أَتى علَى الْإِنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا yd@ِ)): ومن ذلك قوله تعاىل

أي قبل ] ٩: مرمي"[©x‹ّ"\$ خلَقْتك من قَبلُ ولَم تكô‰s%ur : ((وقوله تعاىل] ١: اإلنسان[
فوجوده يف العلم بل ويف الرسم أيضاً؛ ألنه مكتوب وإن كان غري موجود يف اخلارج حينذاك، . اخللق

¯yJ$: ((ومن ذلك قوله تعاىل Rم) خ كُن قُولَ لَهأَنْ ن اهندٍء إِذَا أَريشا للُنقَوbq٣نuٹsù]"النحل :
نع إجياد املوجود، فهذا يف اإلثبات واألول يف ، فهذا الشيء ليس موجوداً يف اخلارج ألنه ميت]٤٠
  ).٢(النفي

الكالم يف األحوال إثباتاً ونفياً، فالظاهر أن املراد باألحوال النسبة بني الصفة : وأما املسألة الرابعة وهي
واملوصوف، مثل قيام وقائم، فالصفة القيام، واملوصوف القائم، والنسبة هي نسبة القيام إىل القائم، 

  .بكون الشيء قائماً، أو كونه عاملاً، أو كونه قادراً وحنو ذلك: م يعرب عن ذلك بـوبعضه
__________  

  .٢١٠-٢٠١، ٥/١٠٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٢/١٥٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/٢٩٧(  

  

ي قامت به تلك فهذه النسبة ليست شيئاً زائداً موجوداً يف اخلارج، وإمنا توجد الصفة واملوصوف الذ
  نسبة الصفة للموصوف،: الصفة، فالنسبة، أي

....................................................................................  
وقيام الصفة باملوصوف وكون الشيء موصوفاً بالصفة معىن ذهين عقلي، وهو النسبة واإلسناد 

  ).١(ارج زائد عن الصفة واملوصوفواإلضافة، فليس هناك شيء ثالث يف اخل
  ...".واملقصود هنا أن االعتماد على مثل هذه احلجة: "وقول الشيخ

أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فاالعتماد عليها من طرق النفي الباطلة، وهذا من ختم الكالم : وهي
ماد على جمرد نفي التشبيه ليس إذ االعت: "مبا بدأ به تأكيداً له وتذكرياً به، حيث قال يف مطلع القاعدة

  ".بسديد
  فصل

وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن يرتهوه عما جيب ترتيهه عنه مما هو من 
أعظم الكفر، مثل أن يريدوا ترتيهه عن احلزن والبكاء وحنو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين 

  . رمد وعادته املالئكة، والذين يقولون بإهلية بعض البشر، وأنه اهللاإنه بكى على الطوفان حىت: يقولون



لو اتصف ذه : فإن كثرياً من الناس حيتج على هؤالء بنفي التجسيم أو التحيز وحنو ذلك، ويقولون
  .النقائص واآلفات لكان جسماً أو متحيزاً، وذلك ممتنع

ة األمساء والصفات، فإن هذه الطريق ال حيصل وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم املالحدة، نفا
  :ا املقصود لوجوه

  .اخل..." وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات"قوله 
بعد أن بني الشيخ فساد االعتماد يف الترتيه على جمرد نفي التشبيه، ذكر هنا طريقة أخرى أفسد من 

هه عنه مما هو من أعظم الكفر على نفي االعتماد يف ترتيه اهللا تعاىل عما جيب ترتي: سابقتها، وهي
  .التجسيم والتحيز، وهذه الطريقة يسلكها نفاة الصفات أو بعضها من املعتزلة واألشاعرة

__________  
  .٩/٣٩٥، ٣٩-٥/٣٥درء التعارض ) ١(

)١/٢٩٨(  

  

لفقر، فإذا أراد أولئك ترتيه اهللا تعاىل عن صفات النقص كالبكاء واحلزن واملرض، والولد والبخل وا
، فإذا أراد هؤالء املتكلمون نفاة الصفاة أو -مما يصفه به أعداء اهللا تعاىل من اليهود وغريهم-وحنو ذلك 

  بعضها ترتيه اهللا تعاىل عن
....................................................................................  

أعظم الكفر، فإم ينفوا حبجة أن إثباا مستلزم للتجسيم هذه الصفات وحنوها اليت يعد القول ا من 
  .والتحيز، وهذا ممتنع على اهللا

والشيخ هنا يبني أن االعتماد يف ترتيه اهللا تعاىل على هذه النقائص اليت يصفه ا الكفار على حجة 
 بل إن سلوكها من استلزامها للتجسيم، أن هذه الطريقة فاسدة ال حيصل ا املقصود من إبطال الباطل،

قبل املعتزلة واألشاعرة سبب أن تسلط عليهم املالحدة من نفاة األمساء والصفات كاجلهمية والباطنية 
إنكم إذا نفيتم ما نفيتم من الصفات حبجة استلزامها للتجسيم، ورددمت على : والفالسفة، فإنه يقولون

فكذلك يلزمكم ذلك فيما أثبتم من الصفات اليهود الذين وصفوا اهللا تعاىل بالنقائص باحلجة نفسها، 
  ).١(فإنه مستلزم للتجسيم

ومناقشة الشيخ هلم هنا واعتراضه عليهم منصب على الدليل ال على أصل املسألة، فنفي النقائص عن 
  :اهللا تعاىل حق، ولكن طريقتهم اليت سلكوها يف ذلك فاسدة ال حيصل ا املقصود، وبيان ذلك من وجوه

صف اهللا تعاىل ذه النقائص واآلفات أظهر فساداً يف العقل والدين من نفي التحيز  أن و-أحدها 
والتجسيم، فإن هذا فيه من االشتباه والرتاع واخلفاء ما ليس يف ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم 



 بالضرورة من دين اإلسالم، والدليل معرف للمدلول، ومبني له، فال جيوز أن يستدل على األظهر األبني
  .باألخفى، كما ال يفعل مثل ذلك يف احلدود

  .اخل..."  أن وصف اهللا تعاىل ذه النقائص-أحدها "قوله 
__________  

  .٤٣١-١٦/٤٢٥، ١٦٧-١٣/١٦٤، ٥٦٥-٢/٥٦٣منهاج السنة ) ١(

)١/٢٩٩(  

  

 والتحيز الوجه األول من وجوه بيان فساد طريقة املتكلمني يف نفي النقائص عن اهللا تعاىل بنفي التجسيم
  :أن يقال

إن ترتيه اهللا تعاىل عن هذه النقائص واآلفات كاحلزن والبكاء واملرض أظهر يف العقل والدين من نفي 
اجلسم واحليز عن اهللا تعاىل، فإن نفي التحيز والتجسيم فيه من اخلفاء والرتاع واالشتباه ما ليس يف 

اء واملرض وحنو ذلك عن اهللا تعاىل؛ ألن كفر األول، فليس يف املسلمني من ينازع يف نفي احلزن والبك
خبالف التجسيم مثالً ففيه نزاع وخفاء . من وصف اهللا تعاىل بذلك معلوم بالضرورة من دين اإلسالم

  .واشتباه، فهناك من أثبته كالكرامية، وهناك من استفصل يف معناه وهم أهل السنة وهكذا
خفى على األظهر؛ ألن املفترض أن يكون الدليل أظهر وإذا كان األمر كذلك، فال يصح االستدالل باأل

التعريفات، فالشيء يعرف مبا هو معروف لدى املخاطب، : وأبني من املدلول كما يفعل يف احلدود، يعين
  .ال بشيء أخفى من املعرف، أو مبا ال يفهمه املخاطب

 تعاىل ال يصح، بل هو فاسد ملا فجعل هؤالء نفي التجسيم دليالً على نفي البكاء واحلزن واملرض عن اهللا
  .سبق

حنن ال نقول بالتجسيم والتحيز، :  أن هؤالء الذين يصفونه ذه اآلفات ميكنهم أن يقولوا-الوجه الثاين 
كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصري نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصري 

النقص واحداً، ويبقى رد النفاة على الطائفتني بطريق كالم من وصف اهللا بصفات الكمال وصفات 
  .واحد، وهذا يف غاية الفساد

  .اخل..."  أن هؤالء الذين يصفونه ذه اآلفات-الوجه الثاين "قوله 
أن هؤالء الذين يصفون اهللا تعاىل بالنقائص واآلفات من اليهود وحنوهم ميكنهم أن جييبوا : الوجه الثاين

حنن نثبت ما نثبت : على نفي هذه النقائص، وهو نفي التجسيم والتحيز، فيقولونعن دليل املتكلمني 
  .وال نقول بالتجسيم والتحيز



كما يقول مثل ذلك مثبتة صفات الكمال من أهل السنة واجلماعة، الذين يثبتون هللا تعاىل صفات 
  .الكمال وينفون إطالق لفظ التحيز والتجسيم

)١/٣٠٠(  

  

يكون ردهم على من يثبت هللا تعاىل صفات الكمال : لى الطائفتني واحداً، أيفيكون رد املتكلمني ع
بنفس احلجة اليت ردوا ا على من يثبت هللا تعاىل صفات النقص، وهي القول باستلزام ذلك للتحيز 

  .والتجسيم
 وهذا يتضمن التسوية يف الرد على من يصف اهللا تعاىل بالنقائص ومن يصفه بصفات الكمال، ويف ذلك

  .تسوية بني احلق والباطل، وما كان كذلك فهو يف غاية الفساد
 أن هؤالء ينفون صفات الكمال مبثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب، ثابت -الثالث 

  .بالعقل و السمع، فيكون ذلك دليالً على فساد هذه الطريقة
 منهم ألزمه اآلخر مبا يوافقه فيه من  أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئاً-الرابع 

اإلثبات، كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه اآلخر مبا يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كاحلياة 
هذا جتسيم، ألن هذه الصفات : والعلم والقدرة والكالم والسمع والبصر، إذا قالت هلم النفاة كاملعتزلة

: سم، فإنا ال نعرف موصوفاً بالصفات إال جسماً، قالت هلم املثبتةأعراض، والعرض ال يقوم إال باجل
ليس جبسم، وأنتم ال تعلمون موجوداً حياً عاملاً قادراً إال : إنه حي عليم قدير، وقلتم: وأنتم قد قلتم

حياة أنتم أثبتم حياً عاملاً قادراً، بال : جسماً، فقد أثبتموه على خالف ما علمتم، فكذلك حنن، وقالوا هلم
  .وال علم وال قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل

مث هؤالء املثبتة إذا قالوا ملن اثبت أنه يرضى ويغضب وحيب ويبغض، أو من وصفه باالستواء والرتول 
هذا يقتضي التجسيم، ألنا ال نعرف ما يوصف : إذا قالوا-واإلتيان وايء، أو بالوجه واليد وحنو ذلك 

فأنتم قد وصفتموه باحلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر : و جسم، قالت هلم املثبتةبذلك إال ما ه
والكالم، وهذا هكذا فإن كان هذا ال يوصف به إال اجلسم فاآلخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف 

  .بأحدمها ما ليس جبسم، فاآلخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بني املتماثلني
  .اخل..."  ينفون صفات الكمال أن هؤالء-الثالث "قوله 

)١/٣٠١(  

  



....................................................................................  
أن هؤالء النفاة من املعتزلة واألشاعرة يبنون قوهلم يف نفي الصفات على هذه الطريقة، وهي نفي 

 حق ثابت بالعقل والسمع، واحلق ال ميكن أن يقوم ومن املعلوم أن إثبات الصفات. التجسيم والتحيز
على نفيه دليل صحيح، وأي دليل يقام على إبطال هذا احلق فهو باطل، وعليه فدليل هؤالء على إبطال 

  .صفات الكمال بداللة نفي التجسيم والتحيز دليل باطل الستلزامه نفي احلق الثابت
الكيها متناقضون، والتناقض دليل الفساد، ولو كانت والوجه الرابع من وجوه فساد هذه الطريقة أن س

والكالم هنا مع األشاعرة واملعتزلة، فاملعتزلة يوافقون األشاعرة يف إثبات األمساء، . صحيحة مل تتناقض
  .واألشاعرة يوافقون املعتزلة يف نفي ما نفوه هم من الصفات

تلزم التجسيم؛ ألن هذه الصفات أعراض إثباتكم ملا أثبتم من الصفات يس: فيقول املعتزلة لألشاعرة
  .واألعراض ال تقوم إال جبسم، فإثباا مستلزم للتجسيم، واهللا تعاىل مرته عن التجسيم

وأنتم يا معتزلة أثبتم هللا تعاىل أمساء، ومن املعلوم أنه ال يوجد يف الشاهد مسمى : فيقول هلم األشاعرة
 األمساء مستلزم للتجسيم، وإذا كان هذا غري الزم يف ذه األمساء إال ما هو جسم، فما أثبتموه من

نظركم، فكذلك إثبات ما أثبتنا من الصفات غري مستلزم للتجسيم، فكل من أثبت شيئاً ألزمه اآلخر مبا 
  .يوافقه فيه من اإلثبات، كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه اآلخر مبا يوافقه فيه من النفي

اعرة مبا وافقوهم فيه من النفي، واألشاعرة حيتجون على املعتزلة مبا وافقوهم فاملعتزلة حيتجون على األش
  .فيه من اإلثبات

....................................................................................  
  .ثباتوأهل السنة أيضاً ميكنهم أن يسلكوا هذه الطريقة فيحتجوا على كل منهم مبا عندهم من اإل

)١/٣٠٢(  

  

إن إثبات الرضى والغضب واحملبة والبغض واالستواء والرتول واإلتيان وايء : فإذا قال األشاعرة
والوجه واليد وحنو ذلك مستلزم للتجسيم، قال هلم أهل السنة وكذلك العلم واحلياة والقدرة والسمع 

 تعاىل ا، فكذلك الصفات السابقة اليت والبصر، فإن كان إثبات هذه ال يستلزم جتسيماً وقد وصفتم اهللا
  .نفيتموها ال تستلزم جتسيماً، وإن جعلتموها مستلزمة للتجسيم، فهذه كذلك فالقول فيها واحد

 مناقشتهم، وإمنا املراد بيان تناقضهم يف سلوكهم هذه الطريقة يف النفي والترتيه، -هنا-وليس املراد 
  .سدةوالتناقض دليل الفساد، فهذه الطريقة فا

ومل يتكلم أحد من السلف بلفظ . وملا كانت هذه الطريقة فاسدة مل يسلكها أحد من السلف واألئمة
اجلسم يف حق اهللا تعاىل نفياً وال إثباتاً، كما مل يطلقوا أيضاً لفظ التحيز واجلوهر؛ ألا ألفاظ جمملة 



فظ شرعي وترك هذا اللفظ امل مبتدعة فيستفصل عن معناها، فإن أريد به حق قبل املعىن وعرب عنه بل
  .املبتدع

مل يسلكه أحد من -وهلذا ملا كان الرد على من وصف اهللا تعاىل بالنقائص ذه الطريق طريقاً فاسداً 
السلف واألئمة، فلم ينطق أحد منهم يف حق اهللا تعاىل باجلسم ال نفياً وال إثباتاً، وال باجلوهر والتحيز 

ملة ال حتق حقاً وال تبطل باطالً، وهلذا مل يذكر اهللا يف كتابه فيما أنكره على وحنو ذلك؛ ألا عبارات جم
اليهود وغريهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكالم املبتدع الذي أنكره السلف 

  .واألئمة
  .اخل..." وهلذا ملا كان الرد على من وصف اهللا تعاىل بالنقائص"قوله 

خ فساد االعتماد يف ترتيه اهللا تعاىل على جمرد نفي التجسيم، بني أنه من أجل ذلك مل بعد أن قرر الشي
يسلكها السلف الصاحل، فلم يأت عن أحد من السلف الصاحل إطالق القول يف اجلسم واجلوهر والتحيز 

  .نفياً وال إثباتاً

)١/٣٠٣(  

  

 املتأخرون، وأن الواجب يف مثل هذا النوع وقد تقدم يف القاعدة الثالثة الكالم يف أن هذا مما تنازع فيه
الوقف عن إطالق هذا اللفظ، واالستفصال عن املعىن املراد، فإن أراد املتكلم حقاً قبل املعىن، وإن أراد 

  .باطالً رد، وإن أراد حقاً وباطالً قبل احلق ورد الباطل
  :ق؛ ألمرينأحسنت فيما أردت ولكن هذا اللفظ ال يطل: مث إنه يقال ملن أراد حقاً

  .أنه لفظ مبتدع: أحدمها
  .أنه لفظ حيتمل حقاً وباطالً، فال جيوز استعمال مثل هذا اللفظ الذي يكون مدخالً ألهل الباطل: الثاين

....................................................................................  
 تعاىل يف كتابه فيما أنكره على اليهود وغريهم من الكفار وألجل أن هذه األلفاظ جمملة، مل يذكر اهللا

  .شيئاً من هذا القبيل، وإمنا أنكر عليهم وذمهم على ما نسبوه إليه من صفات النقص، كالفقر والبخل
  فصل

وأما يف طرق اإلثبات فمعلوم أيضاً أن املثبت ال يكفي يف إثباته جمرد نفي التشبيه، إذ لو كفى يف إثباته 
في التشبيه جلاز أن يوصف اهللا سبحانه وتعاىل من األعضاء واألفعال مبا ال يكاد حيصى مما هو ممتنع جمرد ن

عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص اليت ال جتوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه 
كل ال كأكل العباد، ويشرب يأ: بالبكاء واحلزن واجلوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال املفتري

يضحك ال كضحكهم، ويفرح ال : ال كشرم، ويبكي وحيزن ال كبكائهم وال حزم، كما يقال



له وجه ال : له أعضاء كثرية ال كأعضائهم، كما قيل: كفرحهم، ويتكلم ال ككالمهم، وجلاز أن يقال
ري ذلك مما يتعاىل اهللا عز وجل كوجوههم، ويدان ال كأيديهم، حىت يذكر املعدة واألمعاء والذكر، وغ

  .عنه، سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً
  .إخل..." وأما يف طرق اإلثبات فمعلوم أيضاً : فصل"قوله 

  :يذكر الشيخ هنا الضابط الثاين
  .وهو أنه ال يصح االعتماد يف إثبات الصفات هللا تعاىل على جمرد نفي التشبيه

)١/٣٠٤(  

  

 أن يوصف اهللا -عقالً-بأنه يكفي يف مطلق اإلثبات جمرد نفي التشبيه للزم من ذلك بأنه جيوز فلو قيل 
  .تعاىل مبا ال حيصى من األعضاء واألفعال من غري تشبيه

....................................................................................  
اىل يأكل ويشرب، وجيوع ويعطش، ويبكي وحيزن، وحنو ذلك مما هو إنه تع: كما لو قال مفترٍ على اهللا

وجيعل ذلك مثل . مع نفي مشاة هذه الصفات لصفات اخللق: ممتنع عليه تعاىل مع نفي التشبيه، أي
إنه يضحك ال كضحكهم، : وصف أهل احلق هللا تعاىل بصفات الكمال مع نفي التمثيل حني يقولون مثالً

  .كلم ال ككالمهمويفرح ال كفرحهم، ويت
وكذلك يثبت املفتري على اهللا أعضاء هللا تعاىل ممتنعة عليه، فيصفه ا مع نفي التشبيه، وجيعلها مثل 

  .وصفه تعاىل بأنه له وجه ال كوجوه اخللق ويدان ال كأيديهم
 جتويز فاالعتماد فيما جيوز على اهللا يف باب اإلثبات على جمرد نفي التشبيه يلزم منه هذا الباطل، وهو

  .وصف اهللا تعاىل مبا يترته عنه وميتنع عليه مع نفي التشبيه، وما لزم منه الباطل فإنه باطل
والظاهر أن الشيخ يقصد بذلك أهل الكالم مثل األشاعرة فيما يرون جواز اتصاف الباري به عقالً 

أن يصف اهللا تعاىل ذه فيثبتونه مع نفي التشبيه، ومن املعلوم بداهة أنه ال يلزم من سلك هذه الطريقة 
النقائص، وإن كان جوازها على اهللا الزم مذهبه؛ ألن القول احلق أن الزم املذهب ليس مبذهب إال إذا 

  .التزمه صاحب املذهب، ولكن إذا كان يلزم عليه باطل دل على بطالنه
هذا وبني ما أثبته، ما الفرق بني : فإنه يقال ملن نفى ذلك مع إثبات الصفات اخلربية وغريها من الصفات

  .إذا نفيت التشبيه، وجعلت جمرد نفي التشبيه كافياً يف اإلثبات، فالبد من إثبات فرق يف نفس األمر
  .العمدة يف الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته، دون ما مل جييء به السمع: فإن قال

)١/٣٠٥(  

  



يه يف نفسه، فما أخرب به الصادق فهو حق من نفي أوالً السمع هو خرب الصادق عما هو األمر عل: قيل له
أو إثبات، واخلرب دليل على املخبر عنه، والدليل ال ينعكس، فال يلزم من عدمه عدم املدلول عليه، فما مل 
يرد به السمع جيوز أن يكون ثابتاً يف نفس األمر، وإن مل يرد به السمع، وإن مل يكن قد نفاه، ومعلوم أن 

ل هذه األمور بأمسائها اخلاصة، فالبد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإال فال جيوز حينئذ السمع مل ينف ك
  .نفيها، كما ال جيوز إثباا

  .اخل..." فإنه يقال ملن نفى ذلك"قوله 
صفات النقص وما جيب ترتيه اهللا عنه من األفعال واألعضاء : فإنه يقال ملن نفى ذلك أي: يقول الشيخ

اخلربية كالوجه واليدين والصفات العقلية من العلم والقدرة والسمع وغريها، يقال مع إثبات الصفات 
ما الفرق بني ما نفيته وما أثبته ما دام أن عمدتك يف اإلثبات جمرد نفي التشبيه؟ وعلى هذا فإنه : هلذا

  .تيلزمه على قاعدته يف اإلثبات أن جييز إثبات اجلميع مع نفي التشبيه دون تفريق بني الصفا
فإن قال من جيعل الضابط له يف مطلق اإلثبات جمرد نفي التشبيه مع كونه ينفي النقائص عن اهللا تعاىل، 

  إن قال هذا يف حجته يف التفريق بني ما نفاه من صفات
....................................................................................  

النصوص : إن العمدة يف الفرق بني ما أثبت وما نفيت السمع، يعين:  الكمالالنقص وما أثبته من صفات
  .الشرعية، فما جاء يف النص إثباته أثبته، وما جاء يف النص نفيه نفيته

فهو جيعل الفرق بني إثبات صفات الكمال هللا كالوجه واليدين، ونفي صفات النقص عن اهللا تعاىل 
والشيخ هنا يبني فساد . ول جاء به السمع والثاين مل يرد به السمعكاجلوع واحلزن والبكاء، جمرد أن األ

  .االعتماد على هذا املسلك
فمن جعل العمدة يف الفرق بني ما يثبت هللا من صفات الكمال وما ينفي عنه من صفات النقص هو 

  :السمع، فما جاء يف السمع إثباته أثبته، وما جاء يف السمع نفيه نفاه، يقال له

)١/٣٠٦(  

  

إخبار عن الواقع، وهذا حق : إن السمع خرب الصادق، واخلرب الصادق إخبار مبا األمر عليه، أي: أوالً 
يف النفي واإلثبات، وهذا اخلرب هو الدليل على املخرب عنه،والدليل ال ينعكس، ومعىن أن الدليل ال 

الشيء ثابتاً يف نفس األمر ال يلزم من عدم الدليل املعني عدم املدلول، إذ ميكن أن يكون : ينعكس أي
وإن مل يرد به دليل من السمع، ما دام أنه مل يرد دليل معني على نفيه، وكان األصل يف اإلثبات عندكم 

  .جمرد نفي التشبيه، والفرق بني ما يثبت وينفى ورود الدليل
كاحلزن، :  مل يرد بنفي كل هذه النقائص بأمسائها اخلاصة-الكتاب والسنة-ومن املعلوم أن السمع 



  .والبكاء، واجلوع، وحنو ذلك
فيلزم من جعل العمدة عنده يف نفي النقائص عن اهللا تعاىل جميء نفيها يف السمع أال ينفي النقائص اليت مل 

  يرد السمع بالنص على نفيها بامسها، بل تبقى
....................................................................................  

عنده من قبيل اجلائز املسكوت عنه الذي ال يثبت وال ينفى فال تنفى؛ ألن السمع مل يرد بنفيها، وال 
  .تثبت؛ ألن السمع مل يرد بإثباا

واحلق أن هذه النقائص مما جيب ترتيه اهللا تعاىل عنه ولو مل يرد نص خاص بكل منها، بل هي من األمور 
  . وشرعاً كما يدل عليه املثل األعلىاملمتنعة على اهللا تعاىل عقالً

وأيضاً، فالبد يف نفس األمر من فرق بني ما يثبت له وينفى عنه، فإن األمور املتماثلة يف اجلواز والوجوب 
واالمتناع ميتنع اختصاص بعضها دون بعض باجلواز والوجوب واالمتناع، فالبد من اختصاص املنفي عن 

  .من اختصاص الثابت عن املنفي مبا خيصه بالثبوتاملثبت مبا خيصه بالنفي، والبد 
البد من أمر يوجب نفي ما جيب نفيه عن اهللا تعاىل، كما أنه البد من أمر : وقد يعرب عن ذلك بأن يقال

يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافياً كان خمبِراً عما هو األمر عليه يف نفسه، فما الفرق يف نفس 
  األمر بني هذا وهذا؟

  .اخل..." وأيضاً فالبد يف نفس األمر من فرق"قوله 

)١/٣٠٧(  

  

سبق أنه يلزم من جعل العمدة عنده يف مطلق اإلثبات االعتماد على جمرد نفي التشبيه أن جيوز وصف 
اهللا تعاىل مبا ال حيصى من األعضاء واألفعال والنقائص مع نفي التشبيه، وأنه يقال ملن أثبت هللا تعاىل 

ما الفرق عندك بني ما نفيته وما أثبته ما دام أن : ربية ونفى عن اهللا تعاىل صفات النقصالصفات اخل
القاعدة عندك نفي التشبيه؟ وسبق أنه جيعل الفرق بني ما يثبت وما ينفى السمع، فما جاء يف السمع 

 الدليل عدم إثباته أثبته، وما جاء يف السمع نفيه نفاه، وتبني فساد هذا املسلك؛ إذ ال يلزم من عدم
املدلول، فعدم الدليل املعني على نفي نقص من النقائص ليس دليالً على عدمها، فيلزم على هذا املسلك 
أن تكون هذه النقيصة مما جيوز وجودها؛ لعدم الدليل املعني على نفيها بامسها، كما مل يدل دليل على 

  .إثباا، فتكون مما جيوز عقالً
....................................................................................  

ويبني الشيخ هنا أنه البد من فرق يف نفس األمر بني ما يثبت هللا تعاىل من صفات الكمال، وما ينفى عنه 
فإن األمور املتماثلة يف اجلواز والوجوب واالمتناع ميتنع التفريق بينها يف اجلواز . من صفات النقص



فما كانت متماثلة يف اجلواز ميتنع التفريق . ب واالمتناع، فاألمور املتماثلة ميتنع التفريق بينهاوالوجو
بينها يف اجلواز، وما كانت متماثلة يف الوجوب ميتنع التفريق بينها يف الوجوب، وما كانت متماثلة يف 

  .االمتناع ميتنع التفريق بينها يف االمتناع
ونفي شيء مينع أن يقال بالتسوية بينها يف اجلواز، بل البد أن يكون هناك فإذا جاء الشرع بإثبات شيء 

فرق يف نفس األمر بني ما جاء الشرع بإثباته وما جاء الشرع بنفيه، فالشرع قائم على احلكمة، وميتنع 
  .يف احلكمة التفريق بني املتماثالت أو التسوية بني املختلفات كما يف األوامر والنواهي

)١/٣٠٨(  

  

إنه ال فرق بني إثبات العدل هللا تعاىل ونفي الظلم عنه، إال أنه ورد إثبات هذا بالسمع : فال يقال مثالً
  .ونفي ذاك، بل احلق أن بينهما فرقاً يف نفس األمر، فالعدل كمال والظلم نقص

 فيما يثبت هللا فالبد أن يكون يف املنفي عن اهللا تعاىل ما يقتضي نفيه عقالً عن اهللا تعاىل، والبد أن يكون
  .تعاىل ما يقتضي إثباته، وخيصه بالثبوت

كل ما ناىف صفات الكمال الثابتة هللا فهو مرته عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي اآلخر، : فيقال
علم امتناع العدم واحلدوث عليه، -القدم ) ٣(فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قدمي و 

ما سواه، فاملفتقر إىل ما سواه يف بعض ما حيتاج إليه نفسه ليس هو موجوداً بنفسه، بل وعلم أنه غين ع
بنفسه وبذلك اآلخر الذي أعطاه ما حتتاج إليه نفسه، فال يوجد إال به، وهو سبحانه وتعاىل غين عن كل 

قدرته وقوته فهو ما سواه، فكل ما ناىف غناه فهو مرته عنه، وهو سبحانه وتعاىل قدير قوي، فكل ما ناىف 
  .مرته عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما ناىف حياته وقيوميته فهو مرته عنه

وباجلملة فالسمع قد أثبت له من األمساء احلسىن وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك 
العقل و. فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه املثل والكفؤ، فإن إثبات الشيء نفي لضده وملا يستلزم ضده
  .يعرف نفي ذلك، كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي لآلخر وملا يستلزمه

  .اخل..." كل ما ناىف صفات الكمال الثابتة: فيقال"قوله 
بعد أن بني الشيخ أنه البد من فارق يف نفس األمر بني ما يثبت هللا تعاىل وما ينفى عنه، وهو أن كل ما 

كل ما نفي عنه فهو نقص، وهذا األمر معلوم بالعقل الصريح، ذكر هنا ثبت هللا تعاىل فهو كمال، و
  .الدليل السمعي على نفي ما ينفى عن اهللا تعاىل

)١/٣٠٩(  

  



إال أن بعضها ورد نفيه بامسه . نعم: هل ورد الشرع بنفي هذه النقائص؟ واجلواب: وكأن سائالً سأل
: وقوله تعاىل] ٢٥٥: البقرة"[PِqtR× تأْخذُه سنةٌ ولَا wں: ((اخلاص كقوله تعاىل

((ِ@٢uqs?urي لَا كالَّذ يلَى الْحع NqكJtƒ]"وقوله تعاىل ] ٥٨: الفرقان))$tBur انسم 
 ن٥م<qَونظائر ذلك]٣٨: ق"[٩-ن ،.  

....................................................................................  
نفيه بإثبات ضده، فكل ما ورد السمع بإثباته هللا تعاىل من صفات الكمال فإنه مستلزم ومنها ما ورد 

فكل ما ناىف . لنفي ضده من صفات النقص، فإثبات أحد الضدين مستلزم لنفي ضده وما يستلزم ضده
صفات كماله فإنه منفي عنه، فوصفه بالعلم مستلزم لنفي اجلهل، ووصفه بالقدرة مستلزم لنفي العجز، 
ووصفه بالغىن مستلزم لنفي الفقر عنه، ونفي ما يستلزم االفتقار واحلاجة إىل ما سواه بوجه من الوجوه، 

  .فهو الغين بذاته عن كل ما سواه، وكل ما ناىف غناه املطلق فهو مرته عنه سبحانه وتعاىل
فإنه مرته عنه، ومعلوم أنه تعاىل موجود واجب الوجود بنفسه أزيل، فكل ما ناىف كمال وجوده ووجوبه 

فوجوب وجوده مستلزم نفي العدم واحلدوث وامتناع ذلك عليه، وهكذا ما ناىف قدرته وقوته من العجز 
  .والضعف فإنه مرته عنه، وما ناىف حياته وقيوميته من النوم والسنة فإنه مرته عنه

السمع ينفيه؛ ألن فالسمع جاء بإثبات مجلة من أمساء اهللا احلسىن وصفات الكمال، وكل ما ضاد ذلك ف
  .ضد ذلك النقص كما ينفي السمع كل ما مياثل صفات اهللا تعاىل

  ).١(ومن املقرر عقالً أن إثبات الشيء نفي لضده وملا يستلزم ضده، ونفي الشيء إثبات لضده
__________  

-١٨٢، ١٦٣-٢/١٦٠، منهاج السنة ٥٣٩-٥٣٧، ٨٤-٦/٧١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
١٨٧.  

)١/٣١٠(  

  

فطرق العلم بنفي ما يرته الرب عنه متسعة، ال حيتاج فيها إىل االقتصار على جمرد نفي التشبيه والتجسيم 
كما فعله أهل القصور والتقصري، الذين تناقضوا يف ذلك وفرقوا بني املتماثلني، حىت إن كل من أثبت 

  .شيئاً احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه
ال يقال موجود وال ليس : على نفي مجيع األمور حىت نفوا النفي، فقالواوكذلك احتج القرامطة 

فلزمهم نفي النقيضني، وهو أظهر . مبوجود، وال حي وال ليس حبي، ألن ذلك تشبيه باملوجود أو املعدوم
األشياء امتناعاً، مث إن هؤالء يلزمهم من تشبيهه باملعدومات واملمتنعات واجلمادات أعظم مما فروا منه 

  .من التشبيه باألحياء الكاملني، فطرق ترتيهه وتقديسه عما هو مرته عنه متسعة ال حتتاج إىل هذا



  .اخل..." فطرق العلم بنفي ما يرته الرب عنه متسعة"قوله 
يبني الشيخ فساد طريقة من اعتمد يف نفي ما يترته اهللا تعاىل عنه على جمرد نفي التشبيه والتجسيم، 

  .طريقة إىل التناقض يف التفريق بني املتماثالت كما سبقحيث آلت م هذه ال
وهي أن إثباته : ومن دالئل فساد هذه الطريقة أن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من نفاه بنفس احلجة

  .يستلزم التشبيه والتجسيم
ال اهللا ال يق: وآل سلوك هذه الطريقة بالقرامطة إىل أن نفوا مجيع الصفات، بل نفوا حىت النفي فقالوا

موجود وال ليس مبوجود، وال حي وال ليس حبي؛ ألن اإلثبات تشبيه باملوجود، والنفي تشبيه باملعدوم، 
  .فلزمهم نفي النقيضني، وهو أظهر األشياء امتناعاً

  .وهؤالء فروا من تشبيه اهللا تعاىل باألحياء الكاملني فلزمهم تشبيهه باملعدومات واملمتنعات واجلمادات
 ينفى لتضمن النفي اإلثبات، إذ جمرد النفي ال مدح فيه وال -ن ما ينفى عنه سبحانه وتعاىل وقد تقدم أ

كمال، فإن املعدوم يوصف بالنفي، واملعدوم ال يشبه املوجود، وليس هذا مدحاً له، ألن مشاة الناقص 
، يرته عنه يف صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة املخلوق يف شيء من الصفات متثيل وتشبيه

  .الرب تبارك وتعاىل

)١/٣١١(  

  

والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي واملوت ضد ذلك فهو مرته عنه، وكذلك النوم 
والِسنة ضد كمال احلياة، فإن النوم أخو املوت، وكذلك اللغوب، نقص يف القدرة والقوة، واألكل 

موجود غريه، كما أن االستعانة بالغري واالعتضاد به وحنو والشرب وحنو ذلك من األمور فيه افتقار إىل 
ذلك يتضمن االفتقار إليه واالحتياج إليه، وكل من حيتاج إىل من حيمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله 
 تمفهو مفتقر إليه ليس مستغنياً بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب، واآلكل والشارب أجوف، واملُص

  .آلكل الشارب، وهلذا كانت املالئكة صمداً ال تأكل وال تشربالصمد أكمل من ا
وقد تقدم أن كل كمال ثبت ملخلوق فاخلالق أوىل به، وكل نقص ترته عنه خملوق فاخلالق أوىل بترتيهه 

] ٢: اإلخالص"[$#٩ء¢yJ‰ك$# !ه: ((والسمع قد نفى ذلك يف غري موضع كقوله. عن ذلك
وهذه السورة هي نسب الرمحن، وهي األصل يف هذا . ال يشربوالصمد الذي ال جوف له وال يأكل و

 الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمهB ¨$: ((وقال يف حق املسيح وأمه. الباب
 امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَانداأللوهية، فدل ذلك على ترتيهه فجعل ذلك دليالً على نفي] ٧٥: املائدة"[ص 

  .عن ذلك بطريق اَألولَى واألحرى
....................................................................................  



والكبد والطحال وحنو ذلك، هي أعضاء األكل والشرب، فالغين املرته عن ذلك مرته عن آالت ذلك، 
 والفعل، وهو سبحانه وتعاىل موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات خبالف اليد فإا للعمل

  .الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن ال يقدر على الفعل
  .اخل..." وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعاىل "قوله 

لكمال هذا كله يف بيان داللة النصوص على ترتيه اهللا تعاىل عن النقائص وملزوماا، فإثبات صفات ا
  .يستلزم نفي النقائص، ونفي النقائص مستلزم إلثبات صفات الكمال

)١/٣١٢(  

  

فالسمع جاء بإثبات مجلة من أمساء اهللا احلسىن، وصفات الكمال، وكل ما يضاد ذلك فالسمع ينفيه، 
  .ألن ضد ذلك النقص

يء نفي لضده وملا كما ينفي السمع كل ما مياثل صفات اهللا تعاىل، ومن املقرر عقالً أن إثبات الش
  .يستلزم ضده، ونفي الشيء إثبات لضده

فمجرد النفي ال كمال فيه وال مدح، فإن املعدوم يوصف بالنفي، واملعدوم ال يشبه املوجود، ونفي 
الصفات عن املعدوم ال مدح فيه، فالنفي ارد ال مدح فيه ألن فيه تشبيهاً بالناقصات، ومشاة الناقص 

 كما أن مماثلة املخلوق يف شيء من الصفات متثيل وتشبيه يترته عنه الرب تبارك يف صفات النقص نقص،
  .وتعاىل

فنفي النقص عن اهللا تعاىل مستلزم إلثبات كمال ضده، فهو مرته عن كل ما ينايف كماله، فإذا كان 
  .موصوفاً باحلياة فهو مرته عما يضادها من املوت أو يضاد كماهلا من النوم والسنة

....................................................................................  
وهو سبحانه وتعاىل مرته عن األكل . ونفي اللغوب وما يستلزمه، يستلزم إثبات كمال القدرة والقوة

ل ذلك والشرب وحنو ذلك مما فيه افتقار إىل الغري واحتياج إليه يف إعانته على قيام ذاته وأفعاله، فك
  .منفي عن اهللا تعاىل ملنافاته كمال غناه

كما ينفى األكل والشرب عن اهللا تعاىل ملعىن آخر أيضاً، وهو استلزامه للجوف، فاآلكل والشارب 
، ومما فسر به الصمد أنه الذي "$#٩ء¢yJ‰ك$# !ه((أجوف، واهللا تعاىل صمد كما قال سبحانه 

  .ال جوف له وال يأكل وال يشرب
شيخ إىل دليل ثالث ملنع األكل والشرب عن اهللا تعاىل، وهو أنه ملا كانت املالئكة صمداً كما أشار ال

مستغنية عن األكل والشرب وهذا كمال يف حقها ال نقص فيه، فمن باب قياس األوىل، فاهللا تعاىل أوىل 



 فكل كمال .ذا الكمال، فهو أوىل بأن يكون مستغنياً عن األكل والشرب غري مفتقر وال حمتاج إليه
  .ثبت للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاخلالق أوىل به

)١/٣١٣(  

  

ومن دالئل نفي األكل عن اهللا تعاىل، أنه تعاىل جعله دليالً على نفي األلوهية يف رده على النصارى الذين 
لٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ  الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسوB¨$: ((اختذوا املسيح وأمه إهلني، فقال تعاىل
 امالطَّع أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُم٧٥: املائدة" [و.[  

ووجه ذلك أن األكل يستلزم افتقارها، واالفتقار نقص ينايف اإلهلية، فلو كان اهللا تعاىل يأكل ويشرب ملا 
ان اهللا تعاىل مرتهاً عن األكل والشرب فهو مرته كان يف هذا دليل على بطالن إهلية املسيح وأمه، وإذا ك

  .كالكبد والطحال وحنو ذلك، فثبت ترتهه سبحانه عن األكل والشرب مسعاً وعقالً: عن آالئه وأعضائه
....................................................................................  

 فإا للعمل والفعل، فهي مما يكون به العمل والفعل واهللا تعاىل مث يقرر الشيخ أن هذا خبالف صفة اهللا
موصوف بذلك؛ إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن ال يقدر أن يفعل، هذا من 

  .ناحية النظر العقلي، والسمع ورد أيضاً بإثبات اليدين وإثبات الفعل
ت بإثبات صفة اليد مل يكن لنا أن نثبتها ألا من قبيل لكن لو فرض أن اخلرب جاء بإثبات الفعل ومل يأ

  .اجلائز
وهو سبحانه مرته عن الصاحبة والولد، وعن آالت ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء واحلزن هو مستلزم 
للضعف والعجز، الذي يرته اهللا عنه، خبالف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف 

لم دون اجلهل، وباحلياة دون املوت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون بالقدرة دون العجز، وبالع
  .فكذلك يوصف بالفرح دون احلزن، وبالضحك دون البكاء وحنو ذلك-العمى، وبالكالم دون البكم 

  .اخل..." وهو سبحانه مرته عن الصاحبة والولد "قوله 

)١/٣١٤(  

  

¯çm¼: ((ما يف قوله تعاىلثبت بالنص ترتيه اهللا تعاىل عن الصاحبة والولد ك Rr&ur دالَى جعت 
السماوات والْأَرضِ أَنى / t‰دƒكى: ((وقال تعاىل] ٣: اجلن"[V$s!ur#ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولَا 

  ].١٠١: األنعام" [وt=ىخL×يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ وخلَق كُلَّ شيٍء وهو بِكُلِّ شيٍء 
وكما أنه سبحانه وتعاىل مرته عن الصاحبة والولد، فهو مرته عن لوازم ذلك وما يتعلق به من اآلالت 



  .واألسباب
وكذلك يرته اهللا تعاىل عن البكاء واحلزن، الستلزام ذلك للضعف والعجز، وذلك صفة نقص مناقض 

ات الكمال مرته عن صفات النقص وما يستلزم لكمال قوة اهللا تعاىل وقدرته، واهللا تعاىل موصوف بصف
النقص، فيوصف بالفرح والغضب دون احلزن، وبالضحك دون البكاء، وبالقوة دون العجز، وبالعلم 
  .دون اجلهل، وباحلياة دون املوت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكالم دون البكم

ه سبحانه وتعاىل ال كفء له، وال مسي له، وليس كمثله وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أن
شيء، فال جيوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من املخلوقات، وال حقيقة شيء من صفاته كحقيقة 

شيء من صفات املخلوقات، فيعلم قطعاً أنه ليس من جنس املخلوقات، ال املالئكة وال السموات وال 
 األرض، وال اآلدميني وال أبدام وال أنفسهم، وال غري ذلك، بل الكواكب، وال اهلواء وال املاء وال

يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من املوجودات أبعد من سائر احلقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من 
  .مماثلة حقيقة شيء من املخلوقات حلقيقة خملوق آخر

)١/٣١٥(  

  

ة ما جيوز على األخرى، ووجب هلا ما وجب هلا، وامتنع فإن احلقيقتني إذا متاثلتا جاز على كل واحد
عليها ما امتنع عليها فيلزم أن جيوز على اخلالق القدمي الواجب بنفسه ما جيوز على احملدث املخلوق من 
العدم واحلاجة، وأن يثبت هلذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغىن، فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه 

  .وجوداً معدوماً، وذلك مجع بني النقيضنيغري واجب بنفسه، م
بصر كبصري، ويد كيدي وحنو ذلك، تعاىل اهللا عن : وهذا مما يعلم به بطالن قول املشبهة الذين يقولون

  .قوهلم علواً كبرياً
  .اخل..." وأيضاً فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع"قوله 

 النقص بطرق متعددة بني مطابقة السمع للعقل بعد أن ذكر الشيخ داللة السمع على ترتيه اهللا تعاىل عن
] ٤: اإلخالص"[&ymr‰٧ يكُن لَه كُفُوا Ns9urِ)): يف داللته على نفي املثيل كما قال تعاىل

  وقال] ٦٥: مرمي"[™Jyدٹw$ تعلَم لَهyd @ِ)): وقال تعاىل
....................................................................................  

: النحل" [ تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ xsùں: ((وقال تعاىل] ١١: الشورى"[ كَمثْله شيٌء s9ٹّ§}: ((تعاىل
وذلك بذكر الدليل العقلي على نفي املثيل، وهو أنه يعلم قطعاً أن اهللا تعاىل ليس من جنس ] ... ٧٤

وات، وال الكواكب، وال اهلواء، وال املاء، وال األرض، وال ال املالئكة، وال السم: شيء من خملوقاته
بل يعلم قطعاً أن حقيقة اهللا تعاىل أبعد عن مماثلة شيء من املوجودات من سائر . اآلدميني، وال غري ذلك



احلقائق، وأن مماثلة اهللا تعاىل لشيء من احلقائق أبعد من مماثلة حقيقة أي شيء من املخلوقات حلقيقة 
  .رخملوق آخ

  .وهذا يشبه ما سبق يف املثال األول من أن مباينة اهللا تعاىل خللقه أعظم من مباينة أي خملوق ملخلوق آخر
ومثل ما سبق يف القاعدة اخلامسة من أنه ال شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، أو متحداً به، 

  .أو حاالً فيه من اخلالق مع املخلوق

)١/٣١٦(  

  

 يشركه خملوق يف شيء من خصائصه مما جيب أو جيوز أو ميتنع عليه سبحانه وتعاىل، كما أن فاهللا تعاىل ال
  .اهللا تعاىل ال يشرك املخلوق يف شيء من خصائصه

وأنتم إمنا : "والشيخ أشار يف مطلع القاعدة السادسة إىل الدليل العقلي على إبطال التمثيل عند قوله
تماثل، الذي فسرمتوه بأنه جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر أقمتم الدليل على إبطال التشبيه وال

  ".وميتنع عليه ما ميتنع عليه وجيب له ما جيب له
  وهنا يوضح الشيخ هذا الدليل بأنه لو قيل بتماثل حقيقة اخلالق وحقيقة

....................................................................................  
  .املخلوق جلاز على كل منهما ما جيوز على األخرى ووجب هلا ما جيب هلا، وامتنع عليها ما امتنع عليها
فيلزم على تقدير وجود املثل أن يكون اهللا تعاىل املوصوف بوجوب الوجود والقدم والغىن مثل املخلوق 

لمخلوق وصفات املوصوف باحلدوث واحلاجة وجواز العدم، وأن تكون صفات اهللا تعاىل صفات ل
املخلوق صفات هللا تعاىل، فيكون الشيء الواحد سواء كان اخلالق أو املخلوق موصوفاً بالوجوب 

والعدم، واحلدوث والقدم، والغىن واحلاجة، وهذا يلزم منه اجلمع بني النقيضني وهذا مما يعلم بالعقل 
  .امتناعه

  .فثبت امتناع املثل هللا تعاىل
 بصر -تعاىل-هللا : واملشبه هو الذي يقول"  به فساد وبطالن قول املشبهةوهذا مما يعلم: "قال الشيخ

كبصري، ويد كيدي، وحنو ذلك، وهذا باطل، فبصر اهللا تعاىل أزيل وال حيده شيء، خبالف بصر 
ومسع اخلالق واسع جلميع األصوات وهو أزيل مل . املخلوق احلادث احملدود الناقص املعرض لآلفات

  .ملخلوق فهو حمدود وحادثحيدث له، أما مسع ا
فإن أراد بكون بصر اهللا تعاىل ومسعه كبصر املخلوق ومسعه فقد جعل األزيلَّ كاحملدث وهذا مجع بني 
النقيضني، وهكذا إذا زعم أن مسع اهللا تعاىل وبصره حمدود كاملخلوق فقد أعظم على اهللا تعاىل الفرية 

  .وتنقصه



)١/٣١٧(  

  

يثبت له، وما يرته عنه، واستيفاء طرق ذلك، ألن هذا مبسوط يف غري هذا وليس املقصود هنا استيفاء ما 
املوضع، وإمنا املقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً، ومل يكن 

نا نفيه، يف العقل ما يثبته وال ينفيه سكتنا عنه فال نثبته وال ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علم
  .ونسكت عما ال نعلم نفيه وال إثباته، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  .اخل..." وليس املقصود هنا استيفاء ما يثبت له "قوله 
ليس املقصود هنا استيفاء وبيان كل ما جيب هللا تعاىل من األمساء والصفات على وجه : يقول الشيخ

  .التفصيل، فإن هذا يعلم بتدبر الكتاب والسنة
يس املقصود كذلك استيفاء طرق كل ما يرته الرب تعاىل عنه، وإمنا املقصود ذكر جمامع الطرق ول

  .وجمامع األدلة املفيدة ملا جيب هللا تعاىل وجيوز عليه وميتنع عليه
ونتيجة ما تقدم أن ما قام الدليل على إثباته أثبتناه، وما دل الدليل على نفيه نفيناه، وما مل يقم الدليل 

باته وال على نفيه فإنا منسك عنه، فال نثبته وال ننفيه، إال إذا دل العقل على إثباته فنثبته، أو دل على إث
  .على نفيه فننفيه، فالعقل دليل يف اجلملة على سبيل اإلمجال

وجعل العقل دليالً هنا على ما مل يدل الدليل السمعي عليه افتراض نظري، وإال فليس هناك شيء ينفى 
  .ىل مل يدل عليه الدليل السمعي نصاً أو لزوماًعن اهللا تعا

فالعقل يدل على أن اهللا تعاىل موصوف بكل كمال ومرته عن كل نقص، ولكن مع ذلك فإنا ال جند 
  معىن منفياً عن اهللا تعاىل مل يعلم نفيه إال بالعقل، غاية

....................................................................................  
األمر أن تتطابق داللة العقل مع داللة السمع، أو تكون الداللة للسمع فقط، كما سبق معنا يف اإلثبات 

  .أن من الصفات ما هو مسعي فقط، ومنها ما هو مسعي وعقلي
  .فاحلياة والعلم والقدرة والكالم والسمع والبصر والرمحة والعلو وحنو ذلك معلومة بالسمع والعقل

)١/٣١٨(  

  

  .وأما االستواء واليدان والوجه والضحك والفرح وحنو ذلك، فإمنا علمت بالسمع فقط
مثال . وأما ما مل يقم دليل عقلي وال مسعي على إثباته وال على نفيه فإنا نسكت عنه فال نثبته وال ننفيه

  .، فليس يف السمع وال يف العقل ما يثبتها أو ينفيها عن اهللا تعاىل"األذن: "ذلك
  القاعدة السابعة



إن كثرياً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضاً، والقرآن يبني ما يستدل به العقل، ويرشد إليه، : أن يقال
وينبه عليه، كما ذكر اهللا ذلك يف غري موضع؛ فإنه سبحانه وتعاىل بين من اآليات الدالة عليه، وعلى 

لعباد إليه ودهلم عليه، كما بين أيضاً ما دل على نبوة وحدانيته، وقدرته، وعلمه وغري ذلك، ما أرشد ا
  .أنبيائه، وما دل على املعاد وإمكانه
من جهة أن الشارع أخرب ا، ومن جهة أنه بين األدلة العقلية اليت : فهذه املطالب هي شرعية من جهتني

  .يستدل ا عليها
  -هذا يف غري هذا املوضع واألمثال املضروبة يف القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط -

  .عقلية من جهة أا تعلم بالعقل أيضاً: وهي أيضاً
  .اخل..." إن كثرياً مما دل عليه السمع يعلم بالعقل: القاعدة السابعة أن يقال:"قوله

القاعدة السابعة ليست موجودة يف كثري من نسخ التدمرية، ولعلها من زيادات املؤلف رمحه اهللا، 
  .ه يف القاعدة األوىل واألصل األولومضموا يوجد بعض

والشيء الزائد فيها الكالم يف كون أدلة الشرع مسعية أو عقلية، والواقع أن أدلة السمع منها ما هو 
مسعي حمض، ومنها ما هو مسعي عقلي، فهي مسعية؛ ألن الشرع جاء ا، وهي عقلية ألا اشتملت على 

  ).١(الدليل العقلي وأرشدت إليه
....................................................................................  

__________  
-١/٢٨، درء التعارض ٤٧١-١٦/٤٦٩، ١٤١ - ١٣/١٣٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

  .٤٩٩-٢/٤٦٠، الصواعق املرسلة ٣٨

)١/٣١٩(  

  

يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما عملْتم  الَّذين كَفَروا أَنْ لَنy- مzNt: ((فمثالً قوله تعاىل
 لَى اللَّهع كذَلژچإ،×وo]""فهذا دليل مسعي على البعث وأما قوله تعاىل] ٧: التغابن :

))$ygoƒr'¯"tƒم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسالن  نم ابٍ ثُمرت ٧نpxُـےœR "
 الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت وأَنبتت منs?ur چt: (("إىل قوله تعاىل] ٥: احلج[

وأَنَّ ) ٦( وأَنه علَى كُلِّ شيٍء قَدير ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنه يحيِي الْموتى) ٥(كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
فهذا خرب مشتمل ] ٧-٥: احلج"[qç7à)ّ9$#'الساعةَ َآتيةٌ لَا ريب فيها وأَن اللَّه يبعثُ من في ح

  .على دليل عقلي حسي أيضاً
 والفطر السليمة،  منه ما تشهد به العقول-عليهم الصالة والسالم-وعلى هذا فما أخربت به الرسل 



  .إن الرسل ال يأتون مبحاالت العقول بل مبحاراا: ومنه ما ال حتيله العقول، بل جتوزه، وهلذا قيل
. التوحيد والنبوة واملعاد: كما أشار الشيخ يف هذه القاعدة إىل داللة القرآن العقلية على األصول الثالثة

  :وبين أن هذه األصول شرعية من وجهني
  . الشارع أخرب اأن: األول
  .أنه بين األدلة العقلية الدالة عليها: الثاين

 ما ذهب إليه كثري من -رمحه اهللا-وفند . وأن هذه األصول أيضاً عقلية من جهة أا تعلم بالعقل كذلك
أهل الكالم من أن هذه األصول عقلية فقط؛ لظنهم أن طريق العلم ا هو العقل فقط، وزعموا أن 

  . الرسول ال يعلم إال بعد العلم ذه األصول بالعقلالنبوة وصدق
وكثري من أهل الكالم يسمي هذه األصول العقلية العتقاده أا ال تعلم إال بالعقل فقط؛ فإن السمع هو 

 ال يعلم صدقه إال بعد العلم ذه األصول -الذي هو النيب-جمرد إخبار الصادق، وخرب الصادق 
  .بالعقل

)١/٣٢٠(  

  

  : قد يتنازعون يف األصول اليت يتوقف إثبات النبوة عليهامث إم
فطائفة تزعم أن حتسني العقل وتقبيحه داخل يف هذه األصول، وأنه ال ميكن إثبات النبوة بدون ذلك، 

  .العقل) ١(وجيعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه
إال بإثبات حدوثه، وإثبات وطائفة تزعم أن حدوث العامل من هذه األصول، وأن العلم بالصانع ال ميكن 

حدوثه ال ميكن إال حبدوث األجسام، وحدوثها يعلم إما حبدوث الصفات، وإما حبدوث األفعال القائمة 
  .ا، فيجعلون نفي أفعال الرب، ونفي صفاته من األصول اليت ال ميكن إثبات النبوة إال ا

  .اخل..." وكثري من أهل الكالم يسمي هذه األصول"قوله 
 الشيخ ما ذهبت إليه املعتزلة من توقف إثبات النبوة على القول بالتحسني والتقبيح العقليني، فند

وكذلك رد ما ذهبت إليه األشاعرة ومن وافقهم من توقف إثبات النبوة على إثبات الصانع، وتوقف 
م إىل إثبات الصانع على إثبات حدوث العامل، وتوقف إثبات حدوث العامل على إثبات حدوث األجسا

  .وما ترتب على ذلك من نفي أفعال اهللا االختيارية ونفي صفاته... آخره
كما أشار الشيخ يف هذه القاعدة إىل داللة العقل على الصفات السبع وغريها كما تقدم تفصيله يف 

  .األصل األول
وهو -سمع مث هؤالء ال يقبلون االستدالل بالكتاب والسنة على نقيض قوهلم، لظنهم أن العقل عارض ال

  . فيجب تقدميه عليه، والسمع إما أن يؤول، وإما أن يفوض-أصله



  .وهم أيضاً عند التحقيق ال يقبلون االستدالل بالكتاب والسنة على وفق قوهلم، ملا تقدم
  :وهؤالء يضلون من وجوه

__________  
وجيعلون التكذيب : "يرجح الدكتور حممد السعوي يف حتقيقه للتدمرية أن تكون العبارة كما يل) ١(

  ". العقل-أو يثبته-بالقدر مما يقتضيه 

)١/٣٢١(  

  

، وليس األمر كذلك، بل القرآن بين من الدالئل العقلية اليت )١(منها ظنهم أن السمع بطريق اخلرب تارة
  .تعلم ا املطالب الدينية ما ال يوجد مثله يف كالم أئمة النظر، فتكون هذه املطالب شرعية عقلية

 ال يعلم صدقه إال بالطريق املعنية اليت سلكوها، وهم - صلى اهللا عليه وسلم -منها ظنهم أن الرسول و
 صلى اهللا عليه -خمطئون قطعاً يف احنصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول 

  . كثرية، كما قد بسط يف غري هذا املوضع-وسلم 
  .سلكوها صحيحة، وقد تكون باطلةومنها ظنهم أن تلك الطريق اليت 

ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطني يف ذلك، فإنه إذا وزن بامليزان 
الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من اهوالت ال من املعقوالت، وقد بسط الكالم على هذا 

  .يف غري هذا املوضع
....................................................................................  

واملقصود هنا أن من صفات اهللا تعاىل ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عامل، وأنه قادر، وأنه حي، كما 
  ].١٤: امللك"[{t,n=yيعلَم منwr & ں: ((أرشد إىل ذلك قوله

  .اخل..."  والسنةمث هؤالء ال يقبلون االستدالل بالكتاب"قوله 
  :بني الشيخ رمحه اهللا وجوهاً من ضالل هؤالء يف مذهبهم واستدالهلم وهي

 أم ال يقبلون االستدالل بالكتاب والسنة على نقيض قوهلم، بل وال على ما يوافق قوهلم لظنهم أن -١
  .العقل عارض السمع وهو أصل فيجب تقدميه عليه، وجيب تأويل السمع أو تفويضه

 بطريق اخلرب ارد، وليس -التوحيد والنبوة واملعاد- أن السمع قد دل على هذه األصول  ظنهم-٢
األمر كذلك، بل القرآن بني من الدالئل العقلية اليت تعلم ا املطالب الدينية ما ال يوجد مثله يف كالم 

  .أئمة النظر، فتكون هذه املطالب شرعية عقلية كما تقدم
__________  



ورجح "  بطريق اخلرب تارة-دل على هذه األصول-أن السمع : "لعبارة نقصاً، وأصلهالعل يف ا) ١(
  ".تارة"بدل " ارد"الدكتور حممد السعوي يف حتقيقه عبارة 

)١/٣٢٢(  

  

 ظنهم أن الرسول ال يعلم صدقه إال بالطريق املعينة اليت سلكوها، وهم خمطئون قطعاً يف احنصار -٣
  . فإن طرق العلم بصدق الرسول كثريةطريق تصديقه فيما ذكروه،

  . ظنهم أن تلك الطريق املذكورة اليت سلكوها صحيحة وهي باطلة-٤
 ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، وهم غالطون يف ذلك، فإن كل ما تعارض به نصوص -٥

  .الكتاب والسنة هو من اهوالت ال من املعقوالت
 أنه حي عليم قدير مريد، -عند احملققني-الصفات على أنه يعلم بالعقل وقد اتفق النظَّار من مثبتة 

  .وكذلك السمع والبصر والكالم يثبت بالعقل عند احملققني منهم
  .بل وكذلك احلب والرضا والغضب ميكن إثباته بالعقل

د بن حنبل وكذلك علوه على املخلوقات ومباينته هلا مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك األئمة مثل أمح
  .وغريه، ومثل عبدالعزيز املكي وعبداهللا بن سعيد بن كُالَّب

بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من 
  .أثبتها بأن كل قائم بنفسه متكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك

إن الرؤية ال :  بتقسيم دائر بني النفي واإلثبات، كما يقالوقد ميكن إثبات الرؤية بغري هذين الطريقني،
تتوقف إال على أمور وجودية، فإن ما ال يتوقف إال على أمور وجودية يكون املوجود الواجب القدمي 

  ).١(والكالم على هذه األمور مبسوط يف غري هذا املوضع. أحق به من املمكن احملدث
أنه لو مل -كها األئمة ومن اتبعهم من نظَّار السنة يف هذا الباب واملقصود هنا أن من الطرق اليت يسل

يكن موصوفاً بإحدى الصفتني املتقابلتني للزم اتصافه باألخرى، فلو مل يوصف باحلياة لوصف باملوت، 
  ولو مل يوصف

....................................................................................  
  .درة لوصف بالعجز، ولو مل يوصف بالسمع والبصر والكالم لوصف بالصمم واخلرس والبكَمبالق

__________  
  .٦/١٣٦، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٣٤٢-٢/٣٣٠منهاج السنة ) ١(

)١/٣٢٣(  

  



وطرد ذلك أنه لو مل يوصف بأنه مباين للعامل لكان داخالً فيه، فسلب إحدى الصفتني املتقابلتني عنه 
  .زم ثبوت األخرى، وتلك صفة نقص يرته عنها الكامل من املخلوقات فترتيه اخلالق عنها أَوىليستل

إن هذه صفات كمال يتصف ا املخلوق فاخلالق أَوىل، فإن طريق إثبات : وهذه الطريق غري قولنا
  .صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباا بنفي ما يناقضها

لى هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حىت صار كثري وقد اعترض طائفة من النفاة ع
من أهل اإلثبات يظن صحته ويضعف اإلثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حىت اآلمدي 

  .وأمثاله، مع أنه أصل القرامطة الباطنية وأمثاهلم من اجلهمية
كالسمع والبصر والكالم، مع كونه حياً لكان متصفاً القول بأنه لو مل يكن متصفاً ذه الصفات، : فقالوا

  .فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة املتقابلَين وبيان أقسامهما-مبا يقابلها 
أما املتقابالن فما ال جيتمعان يف شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن ال يصح اجتماعهما يف : فنقول

  . الطرفنيالصدق وال يف الكذب، أو يصح ذلك يف أحد
....................................................................................  

فاألول مها املتقابالن بالسلب واإلجياب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختالف القضيتني بالسلب 
يد حيوان، زيد ليس ز: واإلجياب على وجه ال جيتمعان يف الصدق وال يف الكذب لذاتيهما كقولنا

حبيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه يف الصدق والكذب، وأنه ال واسطة بني الطرفني وال 
  .استحالة ألحد الطرفني إىل اآلخر

من جهة واحدة، وال يصح اجتماعهما يف الصدق وال يف الكذب، إذ كون املوجود واجباً بنفسه ... 
  .فعانوممكناً بنفسه ال جيتمعان وال يرت

فإذا جعلتم هذا التقسيم، ومها النقيضان ما ال جيتمعان وال يرتفعان، فهذان ال جيتمعان وال يرتفعان، 
وليس مها السلب واإلجياب، فال يصح حصر النقيضني اللذين ال جيتمعان وال يرتفعان يف السلب 

  .واإلجياب

)١/٣٢٤(  

  

  .ن، وهو خارج عن األقسام األربعةشيئان ال جيتمعان وال يرتفعا: وحينئذ، فقد ثبت وصفان
إن كون الشيء ال خيلو من احلياة واملوت هو من : وعلى هذا فمن جعل املوت معىن وجودياً فقد يقول

  .هذا الباب
  .وكذلك العلم واجلهل، والصمم، والبكم، وحنو ذلك

اإلجياب، وغايته أنه هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم وامللكة يدخل يف السلب و:  أن يقال-الوجه الثاين 



  .نوع منه، واملتضايفان يدخالن يف املتضادين، وإمنا هو نوع منه
....................................................................................  

أعين بالسلب واإلجياب ما ال يدخل فيه العدم وامللكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس : فإن قال
  .بل له، وهلذا جعل من خواصه أنه ال استحالة ألحد طرفيه إىل اآلخربقا

  :عن هذا جوابان: قيل له
: سلب ما ميكن اتصاف الشيء به، والثاين:  أن غاية هذا أن السلب ينقسم إىل نوعني، أحدمها-أحدمها 

  .سلب ما ال ميكن اتصافه به
ثبات ما جيب اتصافه به، فيكون املراد به سلب ويقابل األول إثبات ما ميكن اتصافه وال جيب، والثاين إ

، وزيد ليس حبجر، فإن هذا )١(زيد حيوان، فإن هذا إثبات واجب: املمتنع وإثبات الواجب، كقولنا
  .سلب ممتنع

املثلث إما موجود وإما معدوم، يكون : وعلى هذا التقدير، فاملمكنات اليت تقبل الوجود والعدم، كقولنا
ة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم خيلو فيه املوصوف الواحد عن املتقابلني مجيعاً، من قسم العدم وامللك

  .وال خيلو شيء من املمكنات عن الوجود والعدم
إما أن يكون حياً أو عليماً أو : وأيضاً فإنه على هذا التقدير، فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل

إما أن يكون موجوداً وإما أن ال يكون، وهذا :  مثل قولناكان-مسيعاً أو بصرياً أو متكلماً، أو ال يكون 
  .متقابل تقابل السلب واإلجياب، فيكون اآلخر مثله، وذا حيصل املقصود

  .هذا ال يصح حىت يعلم إمكان قبوله هلذه الصفات: فإن قيل
__________  

  .ألن احلياة ليست واجبة لإلنسان بل هي جائزة" إثبات ممكن"لعل الصواب ) ١(

)١/٣٢٥(  

  

....................................................................................  
هذا إمنا اشترِط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كاحليوان، فأما الرب تعاىل فإنه بتقدير ثبوا له : قيل له

الء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حياً فهي واجبة، ضرورة أنه ال ميكن اتصافه ا وبعدمها باتفاق العق
  .وتارة ميتاً، وتارة أصم وتارة مسيعاً، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعاً

إن نفيها ليس بنقص، لظنه أنه ال يقبل االتصاف ا، فإن من قال هذا ال ميكنه : خبالف من نفاها، وقال
  .فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. يها نقصاًإنه مع إمكان االتصاف ا ال يكون نف: أن يقول

: أنت يف تقابل السلب واإلجياب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفني مل يصح أن تقول: وقيل له أيضاً



واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، واملمتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، ألن أحد الطرفني هنا 
  .اعمعلوم الوجوب، واآلخر معلوم االمتن

إما أن يكون حياً وإما أن ال يكون، وإما أن يكون : وإن اشترطت العلم بإمكان أحدمها صح أن تقول
مسيعاً بصرياً وإما أن ال يكون، ألن النفي إن كان ممكناً صح التقسيم، وإن كان ممتنعاً كان اإلثبات 

  .واجباً، وحصل املقصود
واإلجياب وحنن نسلم ذلك، كما ذكر يف االعتراض، هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب : فإن قيل

  .لكن غايته أنه إما مسيع وإما ليس بسميع، وإما بصري وإما ليس ببصري، واملنازع خيتار النفي
على هذا التقدير فاملثبت واجب، واملسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما : فيقال له

  .باالمتناع ال وجه له إذ ال دليل عليه بوجهأن تكون ممتنعة عليه، والقول 
....................................................................................  

حنن نعلم باالضطرار بطالن االمتناع، فإنه ال ميكن أن يستدل على امتناع ذلك إال مبا : بل قد يقال
م فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد عل

  .الصفات له

)١/٣٢٦(  

  

واعلم أن هذا ميكن أن يجعل طريقة مستقلة يف إثبات صفات الكمال له، فإا إما واجبة له، وإما ممتنعة 
 يف عليه، والثاين باطل فتعين األول، ألن كونه قابالً هلا خالياً عنها يقتضي أن يكون ممكناً، وذلك ممتنع

  .حقه، وهذه طريقة معروفة ملن سلكها من النظار
زيد إما عاقل وإما غري عاقل، وإما عامل وإما ليس بعامل، وإما :  أن يقال فعلى هذا إذا قلنا-اجلواب الثاين

حي وإما غري حي، وإما ناطق وإما غري ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن حمل قابل هلا، مل يكن 
  .قسم تقابل السلب واإلجيابهذا دخالً يف 

  .ومعلوم أن هذا خالف املعلوم بالضرورة، وخالف اتفاق العقالء، وخالف ما ذكروه يف املنطق وغريه
ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب واإلجياب على وجه يلزم من صدق إحدامها كذب 

  .دة فيهااألخرى، فال جيتمعان يف الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجو
إما بصري : هو إما بصري وإما ليس ببصري، كان إجياباً وسلباً، وإذا قلنا: إذا قلنا: وغاية فرقهم أن يقولون

  .وإما أعمى، كان ملكة وعدماً
....................................................................................  

 املوضعني سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب واإلجياب، وهذا منازعة لفظية، وإال فاملعىن يف



إنه ال استحالة ألحد الطرفني إىل اآلخر، فإن االستحالة هنا ممكنة : وهذا يبطل قوهلم يف حد ذلك التقابل
  .كإمكاا إذا عرب بلفظ العمى

ا بالسلب واإلجياب، وإما أن املتقابالن إما أن خيتلف: التقسيم احلاصر أن يقال:  أن يقال-الوجه الثالث 
إما أن ميكن خلو احملل : ال خيتلفا بذلك، بل يكونان إجيابني أو سلبني، فاألول هو النقيضان، والثاين

عنهما، وإما أن ال ميكن، واألول مها الضدان كالسواد والبياض، والثاين مها يف معىن النقيضني وإن كانا 
قدم، والقيام بالنفس والقيام بالغري، واملباينة واانبة، وحنو ثبوتني كالوجوب واإلمكان، واحلدوث وال

  .ذلك

)١/٣٢٧(  

  

ومعلوم أن احلياة واملوت، والصمم والبكم والسمع، ليس مما إذا خال املوصوف عنهما وصف بوصف 
ثالث بينهما كاحلمرة بني السواد والبياض، فعلم أن املوصوف ال خيلو عن أحدمها فإذا انتفى تعني 

  .خراآل
 احملل الذي ال يقبل االتصاف باحلياة والعلم والقدرة والكالم وحنوه، أنقص من احملل الذي -الوجه الرابع

  .يقبل ذلك وخيلو عنها، وهلذا كان احلجر وحنوه أنقص من احلي األعمى
ا أوىل  فترتيهه عن امتناع قبوله هل-مع قبوله هلا-وحينئذ، فإذا كان الباري مرتها عن نفي هذه الصفات 

وأحرى، إذ بتقدير قبوله هلا ميتنع منع املتقابلني، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات 
  الكمال، وبتقدير

....................................................................................  
 وهذا أشد امتناعاً، فثبت أن اتصافه عدم قبوله ال ميكن اتصافه ال بصفات الكمال وال بصفات النقص،
  .بذلك ممكن، وأنه واجب له، وهو املطلوب، وهذا يف غاية احلسن

أنتم جعلتم تقابل العدم وامللكة فيما ميكن اتصافه بثبوت، فإن عنيتم باإلمكان :  أن يقال-الوجه اخلامس
  : وجهنياإلمكان اخلارجي، وهو أن يعلم ثبوت ذلك يف اخلارج، كان هذا باطالً من

 أنه يلزمكم أن تكون اجلامدات ال توصف بأا ال حية وال ميتة، وال ناطقة وال صامتة، وهو -أحدمها
  .قولكم، لكن هذا اصطالح حمض، وإال فالعرب يصفون هذه اجلمادات باملوت والصمت

لُقُونَ شيئًا وهم  يدعونَ من دون اللَّه لَا يخur$#!©%دïْڑ: ((وقد جاء القرآن بذلك، قال تعاىل
، فهذا يف ]٢١-٢٠:النحل"[ƒمcqèWyèِ7ڑأَموات غَير أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ ) ٢٠(يخلَقُونَ 

  .األصنام وهي من اجلمادات وقد وصفت باملوت

)١/٣٢٨(  



  

: خالف احليوان، يقال: كاملوتان، بالتحري: والعرب تقسم األرض إىل احليوان واملوتان، قال أهل اللغة
: وقالوا أيضاً. اشترِ األرضني والدور، وال تشتر الرقيق والدواب: اشترِ املوتان وال تشترِ احليوان، أي

  .ما ال روح فيه: املَوات
  .فهذا إمنا مسي مواتاً باعتبار قبوله للحياة، اليت هي إحياء األرض: فإن قيل

....................................................................................  
وهذا يقتضي أن احلياة أعم من حياة احليوان، وأن اجلماد يوصف باحلياة إذا كان قابالً للزرع : قيل

  .والعمارة
لنب أخرس، أي خاثر ال صوت له يف اِإلناء، وسحابة خرساء، ليس : واخلرص ضد النطق، والعرب تقول

كتيبة خرساء، قال أبو :  وال برق، وعلَم أخرس، إذا مل يسمع له يف اجلبل صوت صدى، ويقالفيها رعد
  .هي اليت صمتت من كثرة الدروع ليس هلا قعاقع: عبيد

وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، خبالف اخلرس، فإنه 
ا له صامت وال ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق م: عجز عن النطق، ومع هذا فالعرب تقول

  .الدرع اليت إذا صبت مل يسمع هلا صوت: اخلاثر، والصموت: اإلبل والغنم، والصامت من اللنب
 صلى اهللا -دابة عجماء، وخرساء، ملا ال ينطق وال ميكن منه النطق يف العادة، ومنه قول النيب : ويقولون

  ).١) (اء جبارالعجم: (-عليه وسلم 
السيل : عمى املوج يعمي عمياً إذا رمى القذى والزبد، واألعميان: وكذلك يف العمى، تقول العرب

 علَيهِم الْأَنباُء Jyèsùد‹ôMu: ((واجلمل اهلائج، وعمي عليه األمر إذا التبس، ومنه قوله تعاىل
  ].٦٦: القصص"[tBِqtƒ´ح‹٧

....................................................................................  
__________  

، ومسلم ١٤٩٩كتاب الزكاة، باب يف الركاز اخلمس برقم ) ٢/٥٤٥(أخرجه البخاري ) ١(
  .١٧١٠كتاب احلدود برقم ) ٣/١٣٣٤(

)١/٣٢٩(  

  

 كالصوت، ولكن فيها ما ال يقبل إنه عدم ما يقبل احملل االتصاف به: وهذه األمثلة قد يقال يف بعضها
  .كموت األصنام

 أن اجلامدات ميكن اتصافها بذلك، فإن اهللا سبحانه قادر أن خيلق يف اجلمادات حياة، كما جعل -الثاين



  .عصا موسى حية تبلع احلبال والعصي
  .ةوإذا يف إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضاً قائلون به يف مواضع كثري

وإذا كان اجلمادات ميكن اتصافها باحلياة وتوابع احلياة ثبت أن مجيع املوجودات ميكن اتصافها بذلك، 
  .فيكون اخلالق أَولَى ذا اإلمكان

وإن عنيتم اِإلمكان الذهين، وهو عدم العلم باالمتناع فهذا حاصل يف حق اهللا، فإنه ال يعلم امتناع 
  .اتصافه بالسمع والبصر والكالم

هب أنه البد من العلم باإلمكان اخلارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة :  أن يقال-الوجه السادس
  .بوجوده له، أو بوجوده لنظريه، أو بوجوده ملا هو الشيء أَولَى بذلك منه

ومعلوم أن احلياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم ثابتة للموجودات املخلوقة، وممكنة هلا، 
مكاا للخالق تعاىل أَولَى وأحرى، فإا صفات كمال، وهو قابل لالتصاف بالصفات، وإذا كانت فإ

  .ممكنة يف حقه فلو مل يتصف ا ال تصف بأضدادها
....................................................................................  

لصفات نقص لذاته، سواء مسيت عمى وصمماً وبكماً، أو مل جمرد سلب هذه ا:  أن يقال-الوجه السابع
تسم، والعلم بذلك ضروري، فإنا إذا قدرنا موجودين، أحدمها يسمع ويبصر ويتكلم، واآلخر ليس 

  . كان األول أكمل من الثاين-كذلك 

)١/٣٣٠(  

  

:  اخلليلوهلذا عاب اهللا سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعاىل عن إبراهيم
، وقال أيضاً ]٤٢: مرمي"[©x‹ّ"\$ لم تعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنكMt/r'¯"tƒ د((

: ، وقال تعاىل عنه]٦٣: األنبياء"[Ztƒدـ)cqàڑ إِنْ كَانوا Nèdqè=t"َ،sùِ)): يف قصته
((ِ@yd َونعدإِذْ ت كُمونعمسي )٧٢ (فَعني ونَ أَورضي أَو كُمون)٧٣ ( كا كَذَلاَءنا َآبندجلْ وقَالُوا ب

أَنتم وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ فَإِنهم عدو لي إِلَّا رب ) ٧٥(قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ ) ٧٤(يفْعلُونَ 
tûüدJn"=yèّ9$#]"٧٧: الشعراء.[  

أَلَم يروا أَنه لَا يكَلِّمهم ولَا يهديهِم سبِيلًا اتخذُوه وكَانوا : ((صة موسى يف العجلوكذلك يف ق
 اللَّه مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لَا urرںژz<u: ((، وقال تعاىل]١٤٨: األعراف"[كs="خJدüْڑ

ولَى مكَلٌّ ع وهٍء ويلَى شع رقْدي وهلِ ودبِالْع رأْمي نمو ووِي هتسلْ يرٍ هيبِخ أْتلَا ي ههجوا يمنأَي لَاه
 اطرلَى ص٨عLىة(tFَ،oB]"فقابل بني األبكم العاجز وبني اآلمر بالعدل الذي هو ]٧٧: النحل ،

  .على صراط مستقيم



....................................................................................  
  فصل

)١/٣٣١(  

  

إنه البد : فنقول-وأما األصل الثاين، وهو التوحيد يف العبادات، املتضمن لإلميان بالشرع والقدر مجيعاً 
من اإلميان خبلق اهللا وأمره، فيجب اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء 

اء كان وما مل يشأ مل يكن، فال حول وال قوة إال باهللا، وقد علم ما سيكون قبل أن قدير، وأنه ما ش
تعلَم أَن اللَّه يعلَم ما في السماِء & Os9rَ)): يكون، وقدر املقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعاىل

 لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كف كضِ إِنَّ ذَلالْأَرژچإ،×وo]""صلى -، ويف الصحيح عن النيب ]٧٠: احلج 
إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف : ( أنه قال-اهللا عليه وسلم 

  ).١) (سنة وكان عرشه على املاء
  .اخل..." وأما األصل الثاين وهو التوحيد يف العبادات"قوله 

  .وهو التوحيد يف الصفات: شيخ األصل األولهذا هو األصل الثاين، وسبق أن ذكر ال
وقد عرب الشيخ عن األصل الثاين بأنه التوحيد يف العبادات املتضمن لإلميان بالشرع والقدر، وسبق أن 

  .أشار الشيخ إىل أن التوحيد بالشرع والقدر متضمن لتوحيد العبادة، فكل منهما متضمن لآلخر
   العبادات لإلميان بالشرع والقدر؟ما وجه تضمن التوحيد يف: وهنا سؤال وهو

....................................................................................  
أما تضمن هذا . أن مما يوضح هذا ما هو مقرر من أن توحيد اإلهلية يتضمن توحيد الربوبية: واجلواب

لعبادة هو أصل الشرع ومداره، فعبادة اهللا تعاىل وحده األصل لإلميان بالشرع والقدر؛ فألن إفراد اهللا با
هي مجاع الشرع، ألن العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة 

وأما تضمنه لإلميان بالقدر فألن إفراد اهللا تعاىل بالعبادة يتضمن إفراد اهللا تعاىل بربوبيته وملكه . والباطنة
  .م خلقه، كما يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادةوتدبريه وعمو

__________  
  .٢٦٥٣كتاب القدر برقم ) ٤/٢٠٤٤(أخرجه مسلم بنحوه ) ١(

)١/٣٣٢(  

  



وتوحيد الربوبية يتضمن اإلميان بالقدر؛ ألن من توحيد الربوبية اإلميان بأن اهللا تعاىل خالق كل شيء، 
  .ويدخل يف ذلك أفعال العباد

  :ملة من كالم الشيخ تتضمن وجوب اإلميان مبراتب القدر األربعة وهيوهذه اجل
  .فإنه تعاىل علم ما كان، وما سيكون، وعلم ما اخللق عاملون قبل أن خيلقهم:  علم اهللا السابق-١
  .فقد كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة:  الكتابة-٢
فما شاء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، فال يكون شيء إال مبشيئة اهللا : تعاىل عموم مشيئته سبحانه و-٣

  .تعاىل من اخلري والشر
بأن اهللا تعاىل خالق كل شيء، فهو سبحانه خالق العباد وقدرهم وأفعاهلم الظاهرة : أي:  عموم اخللق-٤

  .والباطنة
....................................................................................  

  .فال يكون اإلنسان مؤمناً بالقدر إال باإلميان باملراتب األربع كلها
  :والقدرية طائفتان

  .وهم اجلربية الذين يغلون يف إثبات القدر:  غالة-١
  .وهم الذين ينفون القدر:  نفاة-٢

  :والقدرية النفاة طائفتان
  .فينكرون علم اهللا تعاىل وكتابته ومشيئته وخلقه: ألربعةغالة وهم منكرو القدر مبراتبه ا: األوىل
املتوسطون املقتصدون وهم املعتزلة فهؤالء يثبتون مرتبة العلم والكتابة، وينكرون مرتبة املشيئة : والثانية

  .واخللق، فيخرجون أفعال العباد عن مشيئة اهللا تعاىل وخلقه
بني كثري من الكتاب املعاصرين، فيجعلون عالقة اهللا  يف القدر شاع - أي مذهب املعتزلة-وهذا املذهب 

تعاىل بأفعال عباده عالقة علم وكتابة، ال عالقة تأثري، فال تأثري ملشيئة اهللا تعاىل وخلقه يف أفعال عباده 
  .عندهم

وجيب اإلميان بأن اهللا تعاىل أمر بعبادته وحده ال شريك له، كما خلق اجلن واإلنس لعبادته، وبذلك 
  .سله، وأنزل كتبهأرسل ر

)١/٣٣٣(  

  

وعبادته تتضمن كمال الذّل له واحلب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع 
: وقال تعاىل] ٦٤: النساء"[ أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّهtBur $: ((!اهللا، وقد قال تعاىل

((ِ@è %وبحت متإِنْ كُن كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ٣١: آل عمران"[نَ اللَّه.[  



 من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ َآلهةً t"َ™ur@ِ)): وقد قال تعاىل
tbrك‰t7÷èمƒ]"وقال تعاىل]٤٥: الزخرف ،!)) :$tBur يوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسأَر 

لَكُم من الدينِ ° ںژuيt: ((، وقال تعاىل]٢٥: األنبياء"[sù$$مç7ô‰كbrإِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا ب
 يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ى بِهصا وقُوا مفَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو

 هإِلَي موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع ركَب يهوقال تعاىل]١٣: الشورى"[ف ،)) :$pkڑ‰r'¯"tƒ ُلسالر 
 يمللُونَ عمعا تي بِما إِنحاللُوا صماعو اتبالطَّي ن٥١(كُلُوا م( كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ هو 

، فأمر الرسل بإقامة الدين وأن ال يتفرقوا فيه، وهلذا قال ]٥٢-٥٠: املؤمنون"[bqà)¨?$$sùب
إنا معاشر األنبياء ديننا واحد، واألنبياء إخوة ( يف احلديث الصحيح - صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  ).١)( أوىل الناس بابن مرمي؛ ألنه ليس بيين وبينه نيبلعالَّت، وأنا
  .اخل..." وجيب اإلميان بأن اهللا تعاىل أمر بعبادته: "قوله

....................................................................................  
__________  

، ٣٤٤٣برقم ) واذكر يف الكتاب مرمي(كتاب األنبياء، باب ) ٣/١٢٧٠(أخرجه بنحوه البخاري ) ١(
  .٢٣٦٥كتاب الفضائل برقم ) ٤/١٨٣٧(ومسلم 

)١/٣٣٤(  
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح الرسالة التدمرية: الكتاب 

 فضيلة الشيخ عبدالرمحن بن ناصر الرباك

ذكر الشيخ وجوب اإلميان بالقدر ذكر هنا اإلميان بالشرع وهو أن اهللا تعاىل أمر عباده بعبادته بعد أن 
  .وهذه هي الغاية من خلق اجلن واإلنس. وحده ال شريك له بفعل ما أمر به وترك ما ى عنه

  ).١(وعبادة اهللا تعاىل تتضمن كمال الذل هللا تعاىل واحلب له، وذلك يستلزم كمال طاعته
  :عبادة تعريفات، منهاولل

  .أن العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة: التعريف األول
  .كمال احلب مع كمال الذل: التعريف الثاين

مى والصالة وحنوها شعائر العبادة؛ ألا يتعبد ا ويتذلل ا هللا تعاىل فهي عبادة، وهلذا ال ينبغي أن تس
  .مظاهر العبادة ألا هي اليت حيصل ا التذلل والتقرب إىل اهللا تعاىل

  .والشعائر الشركية تذلل وتعبد لغري اهللا، كالذبح مثالً، فالذبح على وجه التعظيم والتقرب عبادة
  :فالشرك عبادة غري اهللا مع اهللا أو اختاذ ند هللا تعاىل قال ابن القيم

  والشرك فاحذره فشرك ظاهر
   اختاذ الند للرمحن أياوهو

  يدعوه أو يرجوه مث خيافه
  ذا القسم ليس بقابل الغفران... 

  كان من حجر ومن إنسان
  وحيبه كمحبة الديان

....................................................................................  
 وال ينهى إال عما ى اهللا عنه، فطاعته طاعة هللا، وطاعة الرسول مطلقة؛ ألنه ال يأمر إال مبا أمر اهللا به،

 أَرسلْنا منtBur $: ((!وقال تعاىل]. ٨٠: النساء"[من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه : ((قال تعاىل
 اللَّه بِإِذْن طَاعيولٍ إِلَّا لس٦٤: النساء"[ر.[  

: تضمن عبادة اهللا سبحانه وتعاىل، كما قال تعاىل ي- صلى اهللا عليه وسلم -فاتباع الرسول 
((ِ@t"َ™ur ًةهنِ َآلمحالر وند نا ملْنعا أَجنلسر نم كلقَب نا ملْنسأَر نم 

tbrك‰t7÷èمƒ]"٤٥: الزخرف.[  



__________  
  .١٠/١٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٣٣٥(  

  

وا من الشرك، ومل يشرع الشرك يف أي رسالة، وأما ما جاء من فكل الرسل دعوا للتوحيد وحذر
السجود ليوسف عليه السالم فهو سجود حتية ال سجود عبادة، وقد كان سجود التحية جائزاً يف 

  .شريعتهم وحرم يف الشريعة احملمدية
اآليات، كقوله ومن دالئل دعوة األنبياء للتوحيد وإقامة الدين باإلخالص هللا تعاىل ما ذكره املؤلف من 

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا : ((تعاىل
  ].٢٥: األنبياء"[sù$$مç7ô‰كbrب

ا اللَّه واجتنِبوا ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدو((فدين الرسل واحد وهو التوحيد كما قال تعاىل 
 إنا : (- صلى اهللا عليه وسلم -واألمة هنا هي امللة، ومن دالئل ذلك قوله ] ٣٦: النحل"[الطَّاغُوت

) معاشر األنبياء ديننا واحد، واألنبياء إخوة لعالت، وأنا أوىل الناس بابن مرمي، ألنه ليس بيين وبينه نيب
  .وأخوة العالت هم األخوة ألب

لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً : ((حد وهو التوحيد، والشرائع خمتلفة، كما قال تعاىلفالدين وا
]%$`yg÷YدBur]"١](٤٨: املائدة.(  

__________  
  .ينظر مقدمة اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح) ١(

)١/٣٣٦(  

  

 وال من اآلخرين، فإن مجيع وهذا الدين هو دين اإلسالم، الذي ال يقبل اهللا دينا غريه، ال من األولني
واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لقَومه يا قَومِ إِنْ كَانَ كَبر : ((األنبياء على دين اإلسالم، قال تعاىل عن نوح

كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه اتريِي بَِآيذْكتي وقَامم كُملَيع كُمرأَم كُنلَا ي ثُم كَاَءكُمرشو 
 ونرظنلَا تو وا إِلَياقْض ةً ثُمغُم كُملَي٧١(ع ( لَى اللَّهإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم كُمأَلْتا سفَم متلَّيوفَإِنْ ت

 نأَنْ أَكُونَ م ترأُموtûüدHكَ<ح،Jّوقال عن إبراهيم،]٧٢-٧١: يوسف"[$#٩ )) :`tBur 
 نيحالالص نلَم ةري الَْآخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يماهرإِب لَّةم نع غَبري

)١٣٠ ( نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه)١٣١ ( نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوو



 متأَنإِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّهtbqكJخ=َ،oB]"وقال عن ]١٣٢-١٣٠: البقرة ،
توكَّلُوا إِنْ كُنتم  موسى يا قَومِ إِنْ كُنتم َآمنتم بِاللَّه فَعلَيهtA$s%ur : ((موسى
tûüدJخ=َ،oB]"وقال يف خرب املسيح]٨٤: يونس ، :((ّŒخ(ur وانأَنْ َآم نيارِيوإِلَى الْح تيحأَو 

: ، وقال فيمن تقدم من األنبياء]١١١: املائدة"[B،مَ=خJكtbqبِي وبِرسولي قَالُوا َآمنا واشهد بِأَننا 
، وقال عن بلقيس أا ]٤٤: املائدة"[yd$ٹكr#(لنبِيونَ الَّذين أَسلَموا للَّذين بِها ا† 3ّtsنNم((

: النمل"[Jn"=yèّ9$#دtûüإِني ظَلَمت نفِْسي وأَسلَمت مع سلَيمانَ للَّه ربUu ' _إ: ((قالت
٤٤.[  

)١/٣٣٧(  

  

 ولغريه كان مشركاً، ومن مل يستسلم له كان فاإلسالم يتضمن االستسالم هللا وحده، فمن استسلم له
مستكرباً عن عبادته، و املشرك به واملستكرب عن عبادته كافر، واالستسالم له وحده يتضمن عبادته 

  .وحده وطاعته وحده
....................................................................................  

ال يقبل اهللا غريه، وذلك إمنا يكون بأن يطاع يف كل وقت بفعل ما أمر به يف وهذا دين اإلسالم الذي 
ذلك الوقت، فإذا أمر يف أول األمر باستقبال الصخرة، مث أمر ثانياً باستقبال الكعبة، كان كل من 
بعض الفعلني حني أمر به داخالً يف دين اإلسالم، فالدين هو الطاعة والعبادة له يف الفعلني، وإمنا تنوع 

صور الفعل وهو وجهة املصلِّي، فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة واملنهاج والوجهة 
  .واملنسك، فإن ذلك ال مينع أن يكون الدين واحداً، كما مل ينع ذلك يف شرعة الرسول الواحد

  .اخل..." وهذا الدين هو دين اإلسالم"قوله 
ه هو دين اهللا وامسه اإلسالم يف مجيع الشرائع، يف عهد نوح هذا الدين الواحد الذي بعث اهللا به رسل

  .وهود وصاحل وإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم
 أَنْ أَكُونَ منBé&ur چدNِك: ((وقد ذكر املؤلف عدة آيات تدل على ذلك فنوح قال

tûüدHكَ<ح،Jّس٤: ((وكذلك إبراهيم ويعقوب كما قال تعاىل] ٧٢: يونس"[$#٩œ"urur 
ا إِببِه متأَنإِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرtbqكJخ=َ،oB "

  .وهكذا] ... ١٣٢: البقرة[
وطاعته كل وقت بفعل ما أمر به . وحقيقة دين اإلسالم االستسالم هللا وحده بعبادته وحده ال شريك له

  .قت، وهذه احلقيقة واحدة يف دين مجيع الرسليف ذلك الو
  :فاإلسالم هو االستسالم هللا وحده، والناس بالنسبة لالستسالم هللا ثالثة أقسام



....................................................................................  
  . مستسلم هللا وحده، فهذا هو املسلم املوحد على احلقيقة-١

)١/٣٣٨(  

  

  . مستسلم هللا ولغريه وهذا هو املشرك-٢
  . املستكرب عن االستسالم هللا تعاىل، وهو املستنكف عن عبادة اهللا-٣

، ولكن كفر املستكرب أعظم، والفرق بني املشرك والكافر، أن )١(واملشرك واملستكرب كل منهما كافر
فاملكذب بالرسول كافر وإن مل . كاًالكافر أعظم، فكل مشرك شركاً أكرب كافر، وليس كل كافر مشر

  .يكن مشركاً
واهللا تعاىل يشرع ما يشاء وينسخ ما يشاء، فيجب اإلميان بالنسخ الذي أنكرته اليهود وجعلوه ذريعة 

-يبدو هللا تعاىل ما كان غائباً وخافياً عليه : إن النسخ بداء أي: للطعن يف الرسول وتكذيبه، ويقولون
  .-متعاىل اهللا عن قوهلم وظنه

  .واحلق أن النسخ مرده احلكمة، فاهللا تعاىل يشرع لعباده يف كل وقت ما تقتضيه حكمته
نسخ القبلة، حيث كان التوجه يف البداية للصخرة وبعد ستة : ومن قضايا النسخ يف الشريعة اإلسالمية

  .عشر أو سبعة عشر شهراً من اهلجرة نسخ ذلك إىل استقبال الكعبة
النسخ وهم يصلون إىل بيت املقدس استداروا إىل الكعبة، وحولوا وجوههم وملا بلغ بعض الصحابة 

إليها؛ امتثاالً وطاعة ألمر اهللا تعاىل، فهم مطيعون هللا تعاىل يف احلالني، ومستسلمون ألمره يف اجلهتني 
  ).٢(والوقتني والفعلني، وكل ذلك من الدين

....................................................................................  
فاستقبال بيت املقدس يف الصالة يوم كان مشروعاً هو من الدين، أما بعد النسخ فليس استقباله من 

  .الدين، وإمنا يدخل يف الدين اإلميان بأنه كان مشروعاً فنسخ
__________  

  .١٠/١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٢/٣١٤، الصفدية ٨٣٩-٢/٨٣٨اقتضاء الصراط املستقيم ) ٢(

)١/٣٣٩(  

  



، كما أن شريعة النيب الواحد قد ختتلف من )١(واختالف شرائع األنبياء ال مينع أن يكون دينهم واحداً
وقت آلخر بالنسخ وال خيرجها ذلك عن وحدة الدين؛ ألن الدين هو طاعة اهللا تعاىل يف كل وقت 

  .علني والوقتني مطيع هللا عابد له مستسلم لهحبسب ما أمر به يف ذلك الوقت، والعبد يف الف
واهللا تعاىل جعل من دين الرسل أن أوهلم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأوهلم ويؤمن به، 

مصدق  أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُم جاَءكُم رسولٌ ur)خŒّ)): قال تعاىل
لما معكُم لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي قَالُوا أَقْررنا قَالَ فَاشهدوا وأَنا 

 نم كُمعمtûïخ‰د  
 أخذ عليه امليثاق لئن مل يبعث اهللا نبياً إال: ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما]٨١: آل عمران"[$#٩

بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء 
  ).٢(ليؤمنن به ولينصرنه

ا علَيه فَاحكُم بينهم وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمن: ((وقال تعاىل
  ].٤٨: املائدة"[بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواَءهم عما جاَءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا 

__________  
  .٣٦٥-٣٥/٣٦٤، ٢٢٠-١١/٢١٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
من سور آل ] ٨١[هذا األثر عن ابن عباس وعلي رضي اهللا عنهما، يراجع تفسري آية جاء معىن ) ٢(

  .عمران يف تفسري ابن جرير الطربي، والقرطيب وابن كثري

)١/٣٤٠(  

  

الَّذين ) خb¨: ((إنه آمن ببعض وكفر ببعض، قال تعاىل: وجعل اإلميان م متالزماً، وكفَّر من قال
رو ونَ بِاللَّهكْفُرونَ يرِيديضٍ وعبِب كْفُرنضٍ وعبِب نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلس

، وقال ]١٥١-١٥٠:النساء"[ym(y$أُولَئك هم الْكَافرونَ ) ١٥٠(أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 
بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْحياة أَفَتؤمنونَ : ((تعاىل

، ]٨٥: البقرة" [؟tbqè=yJ÷èsالدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ وما اللَّه بِغافلٍ عما 
  وقد قال
....................................................................................  
َآمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب٩qè % نq# : (((لنا

يسعى ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسونَ وملسم لَه نحنو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن يا أُوتمى و
)١٣٦ (وهو اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّووإِنْ تا وودتاه فَقَد بِه متنا َآمثْلِ موا بِمنفَإِنْ َآم 



  Oالسميع ق
آمنا ذا كله وحنن له مسلمون، فمن بلغته : فأمرنا أن نقول]. ١٣٧-١٣٦: البقرة"[yèّ9$#=خ

 فلم يقر مبا جاء به مل يكن مسلماً وال مؤمناً، بل يكون كافراً، - صلى اهللا عليه وسلم -رسالة حممد 
  .وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن

)١/٣٤١(  

  

ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في الَْآخرة من : (( تعاىلكما ذكروا أنه ملا أنزل اهللا
z`ƒ،جچإ"y‚ّ9$#]"فنحن مسلمون، فأنزل اهللا تعاىل: قالت اليهود والنصارى] ٨٥: آل عمران :
!))urًبِيلس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْب جاسِ حلَى النال حنج، فقال تعاىل: فقالوا] ٩٧: آل عمران"[ا  ع :
))`tBur ِنع غَنِي فَإِنَّ اللَّه كَفَر tûüدJn"=yèّ9$#)"٩٧: آل عمران) [١.[  

 صلى اهللا عليه -فإن االستسالم هللا ال يتم إال باإلقرار مبا له على عباده من حج البيت، كما قال النيب 
هادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء ش: بين اإلسالم على مخس: (-وسلم 

 بعرفة أنزل - صلى اهللا عليه وسلم -، وهلذا ملا وقف النيب )٢)(الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت
  ].٣: املائدة"[م الْإِسلَام دينا الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُ: ((اهللا تعاىل

...................................................................................  
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم ال؟ وهو نزاع لفظي، فإن 

ليس عليه -، املتضمن لشريعة القرآن -ليه وسلم  صلى اهللا ع-اإلسالم اخلاص الذي بعث اهللا به حممداً 
، واإلسالم اليوم عند اإلطالق يتناول هذا، وأما اإلسالم العام، - صلى اهللا عليه وسلم -إال أمة حممد 

  .فإنه يتناول إسالم كل أمة متبعة لنيب من األنبياء-املتناول لكل شريعة بعث اهللا ا نبياً من األنبياء 
  .اخل.."  جعل من دين الرسلواهللا تعاىل"قوله 

__________  
  .يراجع ما ذكره الطربي عند تفسري هذه اآلية) ١(
كتاب ) ١/٤٥(، ومسلم ٨كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم برقم ) ١/١٢(أخرجه البخاري ) ٢(

  .١٦اإلميان برقم 

)١/٣٤٢(  

  



بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق مما يدل على أن دين األنبياء واحد ودعوم واحدة أن أوهلم يبشر 
 أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيني لَما َآتيتكُم من كتابٍ وحكْمة ثُمur )خŒّ)): بأوهلم ويؤمن به كما قال تعاىل

مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اَءكُمرِي قَالُوا جإِص كُملَى ذَلع مذْتأَخو 
 نم كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرأَقْرtûïخ‰دg"  

  ].٩١: آل عمران" [$#
وقد جعل اهللا تعاىل اإلميان بالرسل متالزما، فال يكون الشخص مؤمناً برسول حىت يؤمن جبميع الرسل، 

الَّذين يكْفُرونَ بِاللَّه ورسله ويرِيدونَ ) خb¨: ((ا قال تعاىلومن كفر ببعضهم فقد كفر وبطل إميانه كم
أَنْ يفَرقُوا بين اللَّه ورسله ويقُولُونَ نؤمن بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلًا 

، وحنو ذلك من اآليات اليت ذكرها ]١٥١-١٥٠: النساء" [ حقا أُولَئك هم الْكَافرونَ) ١٥٠(
  .املؤلف

  ôM: ((، كما قال تعاىل)١(فمن كفر وكذب برسول فقد كفر وكذب جبميع املرسلني
x . ٍوحن مقَوtûüخ=y™ِچكJّوكان نوح عليه السالم أول]١٠٥: الشعراء"[$#٩ ،  

....................................................................................  
  /ôMt: ((الرسل وكما قال تعاىل

 . ودثَمtûüخ=y™ِچكJّوغري ذلك من اآليات]١٤١: الشعراء"[$#٩ ،.  
 فلم يقر مبا جاء - صلى اهللا عليه وسلم - رسالة حممد -مثالً-فيجب اإلميان جبميع الرسل، فمن بلغته 

ل يكون كافراً وإن زعم اإلسالم واإلميان، وإن آمن بغريه من الرسل به مل يكن مسلماً وال مؤمناً، ب
  .كعيسى أو موسى
__________  

  .٢/٣١١الصفدية ) ١(

)١/٣٤٣(  

  

كذلك اإلميان بالرسول الواحد يقتضي اإلميان بكل ما جاء به، فمن آمن ببعض ما جاء به دون بعض مل 
 رسول إىل العرب خاصة، -ى اهللا عليه وسلم  صل-يكن مؤمناً، كما يزعم بعض النصارى أن حممداً 

  .فهذا يقتضي تكذيبه يف دعوى عموم الرسالة
من الصالة : - صلى اهللا عليه وسلم -فمن جحد وجوب شيء من واجبات اإلسالم اليت أتى ا حممد 

  .والزكاة والصيام واحلج، فليس مبؤمن وإن شهد الشهادتني
  :سل وأنه اإلسالمفهذه ثالثة أوجه تدل على وحدة دين الر



  .أن حقيقة دعوم واحدة وهي حقيقة اإلسالم: األول
  .أن أوهلم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم يصدق أوهلم ويؤمن به: الثاين
  .أن اإلميان م متالزم: الثالث

ج  علَى الناسِ حur: ((!وقد ذكر املفسرون أن اليهود والنصارى ملا ادعوا اإلسالم أنزل اهللا تعاىل
 كَفَر فَإِنَّ اللَّهtBur `: ((ال حنج وقال تعاىل: فقالوا] ٩٧: آل عمران"[الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا 

فاالستسالم هللا تعاىل ال يتم إال باإلقرار مبا هللا ]. ٩٧: آل عمران"[Jn"=yèّ9$#دtûüغَنِي عنِ 
  .تعاىل على عباده، ومن ذلك احلج

....................................................................................  
والشيخ ذكر ذلك من باب التمثيل واالستشهاد واالعتماد، وإال فإن اليهود والنصارى لو حجوا مل يقبل 

ء ، وهم قد كفروا بسبب عدة أشيا- صلى اهللا عليه وسلم -منهم ذلك، ألم غري مقرين برسالة حممد 
، وكفر اليهود - صلى اهللا عليه وسلم -قتل األنبياء، وتبديل الدين، وبتكذيب الرسول حممد :منها

بتكذيب املسيح، وكفر النصارى بتأليهه وأمه، كما كفروا مجيعاً بامتناعهم عن احلج، فهذا األخري نوع 
  .من أنواع كفرهم

)١/٣٤٤(  

  

 وصف من تقدم من أتباع األنبياء مثل من تقدم من أمة  إىل تنازع الناس يف-رمحه اهللا-وقد أشار املؤلف 
موسى وعيسى باإلسالم، فبعض العلماء يرى أم مسلمون وبعضهم يرى أم غري مسلمني، وقد ذكر 

  .خاص وعام: الشيخ أنه نزاع لفظي وأن اإلسالم يطلق إطالقني
، املتضمن لشريعة القرآن، -  صلى اهللا عليه وسلم-هو الذي بعث اهللا به حممداً : فاإلسالم اخلاص

، وهو املعىن املتبادر عند - صلى اهللا عليه وسلم -فاإلسالم ذا املعىن واالعتبار ليس عليه إال أمة حممد 
: اإلطالق، فإذا أطلق لفظ اإلسالم اليوم فإمنا ينصرف إىل هذا املعىن اخلاص، كما قال تعاىل

))tPِqu‹ّ9$#و كُميند لَكُم لْتا  أَكْميند لَامالْإِس لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تمم٣:املائدة" [أَت [
  .احلديث" بين اإلسالم على مخس"وحديث 

أي مبعناه العام املتمضن االستسالم هللا تعاىل بعبادته وحده وإخالص الدين له، : وأما اإلسالم العام
قت، فهو يتناول شريعة كل نيب من أنبياء اهللا تعاىل، وطاعته يف كل وقت بفعل ما أمر به يف ذلك الو

  .وإسالم كل أمة متبعة لنيب من األنبياء
" }$#O"n=َ™Mالدين عند اللَّه ق) خb¨:((ومن شواهد إطالق اإلسالم باملعىن العام قوله تعاىل

: آل عمران"[Bدçm÷Yلَن يقْبلَ ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَ: ((وقوله تعاىل] ١٩: آل عمران[



١](٨٥.(  
__________  

  .١١٤-١٩/١١١، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٢/٣٠٢االستقامة ) ١(

)١/٣٤٥(  

  

ولَقَد بعثْنا : ((ورأس اإلسالم مطلقاً شهادة أن ال إله إال اهللا، وا بعث اهللا مجيع الرسل، كما قال تعاىل
ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُمف وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوقال تعاىل]٣٦: النحل"[ اع ،)) : نا ملْنسا أَرمو

، وقال تعاىل ]٢٥: األنبياء"[sù$$مç7ô‰كbrقَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا ب
إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ ) ٢٦(أَبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ وإِذْ قَالَ إِبراهيم ل: ((عن اخلليل

)٢٧ ( ملَّهلَع بِهقي عةً فياقةً بما كَللَهعجوtbqمèچِ_إtƒ]"وقال تعاىل عنه] ٢٨-٢٦: الزخرف :
))tA$s %دبعت متا كُنم متأَي٧٥(ونَ أَفَر ( َونمالْأَقْد كُماؤَآبو متأَن)٧٦ ( بي إِلَّا رل ودع مهفَإِن

tûüدJn"=yèّ9$#] "وقال تعاىل]٧٧-٧٥: الشعراء ،)) :ô‰s % يةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان
نَآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهرا إِبننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه وند نونَ مدبعا تممو كُم
 وا بِاللَّهنمؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبےو¼çny‰ômur]"وقال تعاىل]٤: املمتحنة ، :

: الزخرف"[ƒمt7÷è‰كtbrجعلْنا من دون الرحمنِ َآلهةً واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَ((
اللَّه $# مç7ô‰كr#: (((كنوح وهود وصاحل وغريهم أم قالوا لقومهم: ، وذكر عن رسله]٤٥

 إِلَه نم ا لَكُمےم¼çnçژِچxî] "وقال عن أهل الكهف]٥٩: األعراف ،)) :هِمبوا بِرنةٌ َآميتف مهإِن 
وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والْأَرضِ لَن ندعو من ) ١٣(وزِدناهم هدى 

  دونِه إِلَها لَقَد قُلْنا إِذًا

)١/٣٤٦(  

  

لَا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى هؤلَاِء قَومنا اتخذُوا من دونِه َآلهةً لَو) ١٤(شطَطًا 
 لَى اللَّهة/\$ع›x]".١٥-١٣: الكهف.[  

  .اخل..." ورأس اإلسالم مطلقا شهادة أن ال إله إال اهللا "قوله 
أن ال إله إال  الذي هو دين مجيع الرسل شهادة -أي اإلسالم العام-ذكر الشيخ أن رأس اإلسالم مطلقاً 

  اهللا، وذكر بعدها عدة آيات تفسر معناها الذي مضمونه
....................................................................................  



 بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا ô‰s)s9ur: ((عبادة اهللا وحده، واجتناب عبادة الطاغوت، كما قال تعاىل
أَن وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبفهي متضمنة للنفي واإلثبات نفي عبادة ما سوى ]. ٣٦: النحل"[ اع

وإِذْ قَالَ : ((اهللا تعاىل والرباءة من ذلك، وإثبات العبادة هللا وحده كما قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالم
وجعلَها كَلمةً باقيةً ) ٢٧(إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ ) ٢٦( مما تعبدونَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براٌء

 ملَّهلَع بِهقي عفtbqمèچِ_إtƒ] "وكما ذكر اهللا تعاىل عن نوح وهود وصاحل ] ٢٨-٢٦: الزخرف
: األعراف"[xîژِچçnç¼ےم من إِلَه اللَّه ما لَكُ$# مç7ô‰كr#: (((وغريهم أم قالوا لقومهم

٥٩.[  
فشهادة أن ال إله إال اهللا تتضمن اعتقاداً وهو االعتقاد بأن اهللا هو اإلله احلق املستحق للعبادة وحده وأن 

كل معبود سواه باطل، كما تقتضي عمالً وهو الرباءة مما يعبد من دونه، والرباءة من الشرك وأهله، 
  .ة واإلخالص، والطاعة املطلقة يف أمره ويهوإفراده باحلب والعباد
] ٤٨: النساء"[إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء : ((وقد قال سبحانه وتعاىل

  .ذكر ذلك يف موضعني من كتابه

)١/٣٤٧(  

  

وأصل -ياء، والشرك بالكواكب، والشرك باألصنام وقد بني يف كتابه الشرك باملالئكة، والشرك باألنب
أَحبارهم ورهبانهم أَربابا منB #$ هsƒ‹نrے#: ((( فقال عن النصارى-الشرك، الشرك بالشيطان

 هو سبحانه عما دون اللَّه والْمِسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا لَا إِلَه إِلَّا
 قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْتur )خŒّ)): وقال تعاىل] ٣١: التوبة""[ô±çجچcqà2ڑ

ي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل تإِنْ كُن ق
ما قُلْت لَهم ) ١١٦(قُلْته فَقَد علمته تعلَم ما في نفِْسي ولَا أَعلَم ما في نفِْسك إِنك أَنت علَّام الْغيوبِ 

 كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن نِي بِهترا أَمعاىل، وقال ت]١١٧-١١٦: املائدة"[إِلَّا م)) :$tB ٍرشبكَانَ ل 
 نيانِيبوا ركُون نلَكو اللَّه وند ني ما لادبوا عاسِ كُونلنقُولَ لي ةَ ثُموبالنو كْمالْحو ابتالْك اللَّه هيتؤأَنْ ي

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا ) ٧٩(بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم تدرسونَ 
 متإِذْ أَن دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْمأَيtbqكJخ=َ،oB]"ن أن اختاذ املالئكة ]٨٠-٧٩: آل عمرانفبي ،

  .والنبيني أرباباً كفر
  .اخل"..." ك بهإن اهللا ال يغفر أن يشر"وقد قال سبحانه وتعاىل "قوله 

بعد أن ذكر الشيخ أوجب الواجبات وأعظم احلسنات هو شهادة أن ال إله إال اهللا ذكر ما يضاد هذا 
  .األصل وهو عبادة غري اهللا، فالشرك ضد التوحيد



)١/٣٤٨(  

  

 - صلى اهللا عليه وسلم -والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم كما يف حديث ابن مسعود ملا سأل النيب 
  :وكما قال تعاىل). ١"(أن جتعل هللا نداً وهو خلقك: "نب أعظم؟ قالأي الذ"

.........................................................................................  
))cز) خ لَظُلْم كرالشOدٹàt١٣: لقمان"[م.[  

ما الشرك األصغر فإمنا يناقض كمال والشرك الذي يناقض أصل التوحيد واإلميان هو الشرك األكرب، وأ
  .التوحيد الواجب

فاملوحد هو الذي أفرد اهللا تعاىل بالعبادة وآمن أنه ال يستحقها غريه وكفر مبا يعبد من دون اهللا، 
  .واملشرك هو الذي عبد مع اهللا غريه

  :ومما يدل على عظم الشرك األكرب خصائصه الثالثة وهي
  ].٤٨: النساء/"[خmد¾إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك ((:  أنه ال يغفر كما قال تعاىل-١
إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ ومأْواه : (( أنه موجب للخلود يف النار كما قال تعاىل-٢

 ار٧٢: املائدة"[الن.[  
 أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن منs9 بû: (( ال ينفع معه عمل كما قال تعاىل-٣

z`ƒخژإ£"sƒّ:#$]"وقال تعاىل] ٦٥:الزمر)) :qs9ur واا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش 
tbqè=yJ÷ètƒ] "٨٨: األنعام[  

  :وقسم العلماء الشرك األكرب إىل أقسام
  .عاء، وشرك اإلرادةفمنه شرك الطاعة وشرك احملبة، وشرك الدعوة والد

" $#"!أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونB #$ هsƒ‹نrے#:(((فدليل شرك الطاعة قوله تعاىل
  ].١٢١: األنعام"[ô³çRmQخژ.نtbq أَطَعتموهم إِنكُمur )خb÷: ((وقوله] ٣١: التوبة[

: البقرة"[ يتخذُ من دون اللَّه أَندادا يحبونهم كَحب اللَّه ومن الناسِ من: ((ودليل شرك احملبة قوله تعاىل
١٦٥.[  

__________  
، ٤٤٧٧كتاب التفسري، باب قول اهللا فال جتعلون هللا أنداداً برقم ) ٤/١٦٢٦(أخرجه البخاري ) ١(

  .٨٦كتاب اإلميان برقم ) ١/٩٠(ومسلم 

)١/٣٤٩(  

  



....................................................................................  
 ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما sù*خsŒ#: ((ودليل شرك الدعاء قوله تعاىل

 مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجنtbqخژ.نô³ç]""٦٥: العنكبوت.[  
 كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهمtB `: (( قوله تعاىلودليل شرك اإلرادة
وا أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَان) ١٥(فيها لَا يبخسونَ 

tbqè=yJ÷ètƒ]"١٦-١٥: هود.[  
والشرك األكرب بالنظر إىل املعبودين ال ميكن حصره، ولكن الشيخ هنا ذكر ما جاء منه يف القرآن 

  .الكرمي
  .فمن ذلك الشرك يف املالئكة واألنبياء والصاحلني والكواكب واجلن
 يأْمركُم أَنْ تتخذُوا wurں: ((ومن دالئل الشرك باألنبياء واملالئكة ما ذكره الشيخ من قوله تعاىل

 متإِذْ أَن دعبِالْكُفْرِ ب كُمرأْما أَياببأَر نيبِيالنكَةَ ولَائالْمtbqكJخ=َ،oB]"فبني أن اختاذ ] ٨٠: آل عمران
ه يا عيسى ابن  قَالَ اللurَّ)خŒّ)): املالئكة والنبيني أرباباً كفر، ومن دالئل الشرك باألنبياء آية املائدة

 اللَّه وند ننِ ميإِلَه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلْت تأَأَن ميراآلية ومن دالئل الشرك ] ١١٦: املائدة" [م
] ٣١: التوبة"[$#"!أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دونB #$ هsƒ‹نrے#: (((بالصاحلني قوله تعاىل

  .لك بطاعتهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللاوذ

)١/٣٥٠(  

  

أي مشاركون له يف أفعاله من اخللق وامللك والتدبري، بل املقصود " &t/ِ'r$/\$((وليس معىن قوله 
بذلك اختاذهم آهلة ومعبودين، فالرب يطلق يف اللغة على املعبود، كما قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

 يأْمركُمwur ں: ((والرب هو املعبود ومثل هذه اآلية اآلية األخرى وهي قوله تعاىل: لثالثةيف األصول ا
  ".أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا 

....................................................................................  
اب باملعبودين واآلهلة أي بالشرك يف توحيد اإلهلية وليس بالشرك يف توحيد واملوجب لتفسري األرب

الربوبية املوجب لذلك الواقع، كما ذكر الشيخ أنه مل يكن أحد من هؤالء املشركني يعتقد مشاركة 
  .األنبياء واألحبار والرهبان هللا تعاىل يف اخللق والتدبري، بل كان شركهم يف العبادة والطاعة

يخ إىل أن الشرك اجلامع للمشركني على اختالف معبودام هو الشرك بالشيطان، وذلك ونبه الش
) ٥٩( الْيوم أَيها الْمجرِمونَ râ""tFّB$#ur#: (((بطاعته يف عبادة غري اهللا تعاىل كما قال عز وجل

  ].٦٠-٥٩: يس" [٧oBخûü× إِنه لَكُم عدو أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي َآدم أَن لَا تعبدوا الشيطَانَ* 



)١/٣٥١(  

  

ومعلوم أن أحداً من اخللق مل يزعم أن األنبياء واألحبار والرهبان أو املسيح بن مرمي شاركوا اهللا يف خلق 
السموات واألرض، بل وال زعم أحد من الناس أن العامل له صانعان متكافئان يف الصفات واألفعال، بل 

ت أحد من بين آدم إهلاً مساوياً هللا يف مجيع صفاته، بل عامة املشركني باهللا مقرون بأنه ليس وال أثب
شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكاً أو نبياً أو كوكباً أو صنماً، كما 

) ١(لكه وما ملكلبيك ال شريك لك، إال شريكاً هو لك، مت: كان مشركو العرب يقولون يف تلبيتهم
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك : ( بالتوحيد، فقال- صلى اهللا عليه وسلم -فأهلّ رسول اهللا 

  ).٢)(لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
وقد ذكر أرباب املقاالت ما مجعوا من مقاالت األولني واآلخرين يف امللل والنحل واآلراء والديانات، 

وا عن أحد إثبات شريك مشارك له يف خلق مجيع املخلوقات، وال مماثل له يف مجيع الصفات، بل فلم ينقل
النور والظلمة، وأن النور خلق اخلري، : من أعظم ما نقلوا يف ذلك قول الثنوية، الذين يقولون باألصلني

ن مجلة املخلوقات له، أحدمها أا حمدثة، فتكون م: والظلمة خلقت الشر، مث ذكروا هلم يف الظلمة قولني
  .والثاين أا قدمية، لكنها مل تفعل إال الشر، فكانت ناقصة يف ذاا وصفاا ومفعوالا عن النور

  .اخل..." ومعلوم أن أحداً من اخللق مل يزعم"قوله 
ون يقرر الشيخ هنا ما سبقت اإلشارة إليه من أن اختاذ اليهود والنصارى لألحبار والرهبان أرباباً من د

  اهللا واملسيح ابن مرمي، ليس معناه جعلهم شركاء هللا تعاىل
....................................................................................  

يف ربوبيته، فال أحد يزعم أن األنبياء واألحبار والرهبان أو املسيح ابن مرمي شاركوا اهللا تعاىل يف خلق 
  .السموات واألرض
__________  

  .١١٨٥أخرجه مسلم يف كتاب احلج برقم ) ١(
  .١٢١٨أخرجه مسلم يف كتاب احلج برقم ) ٢(

)١/٣٥٢(  

  

وال أحد يزعم أن للعامل صانعني متكافئني يف الصفات واألفعال، بل حىت املشركون الذين يعبدون غري 
تقدون أنه مملوك هللا تعاىل، سواء كان اهللا عامتهم مقرون بأن معبودهم مع اهللا ليس مثل اهللا تعاىل، بل يع

  ).١(هذا املعبود نبياً أو ملكاً أو كوكباً أو صنماً



". لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك، متلكه وما ملك: "ويشهد هلذا قول مشركي العرب يف تلبيتهم
بيك، إن لبيك ال شريك لك ل: ( فأهل بالتوحيد حيث قال- صلى اهللا عليه وسلم -وقد عارضهم النيب 

  ).احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
.  يقول للمشركني إذا قالوا يف التلبية لبيك ال شريك لك- صلى اهللا عليه وسلم -وكان الرسول 

وهذا يعين األمر بالوقوف واالكتفاء ذا دون ما بعده من . -يعين يكفي يكفي-) قد قد: (يقول
، فكيف يكون اململوك " شريكاً هو لك متلكه وما ملكإال: "عبارات الشرك والتناقض وهو قوهلم

  !شريكاً للمالك؟
ر لَكُم مثَلًا من أَنفُِسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم من شركَاَء في ما ںژz<u: ((وقد قال تعاىل

 كُميفَتكَخ مهافُونخاٌء توس يهف متفَأَن اكُمقْنزر كُمفُس٢٨: الروم"[أَن.[  
فهل يرضى أحد من الناس أن يكون مملوكه شريكه، يقامسه، وخيافه كما خياف الشركاء بعضهم بعضاً، 

  ويداري بعضهم بعضاً؟
....................................................................................  

شاركاً له يف ملكه، فكيف جيعل العبد املخلوق مشاركاً للخالق فال أحد يرضى بأن يكون هذا اململوك م
  سبحانه وتعاىل؟

واملقصود أن عامة املشركني مقرون بأن الشريك مملوك خملوق هللا تعاىل، لكن قد يعتقدون أن هلذا 
ول الشريك شيئاً من التدبري أحياناً وإن كان مملوكاً، كما سيأيت التنبيه على هذا يف قول القدرية، وق

  .عباد الكواكب الذين يعتقدون هلا شيئاً من التدبري والتأثري استقالالً
__________  

  .١١/٥١، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ٣٤٩-٩/٣٤٤درء التعارض ) ١(

)١/٣٥٣(  

  

فالشرك الغالب يف األمم هو الشرك يف العبادة، وقد يوجد شرك يف الربوبية لكنه أقل من األول، ورغم 
وإمنا غاية ما وصل إليه .  الربوبية إال أنه ال يصل إىل إثبات خالقني متكافئني للعاملوجود الشرك يف

كأفعال العباد عند القدرية، وبعض : الشرك يف الربوبية اعتقاد أن بعض املوجودات خلق لغري اهللا
  .واحداملخلوقات اليت يزعم عباد الكواكب أا من صنع معبودام، لكن الوجود كله راجع إىل خالق 

وقد ذكر الشيخ أنه مل ينقل أحد من كتاب املقاالت الذين مجعوا أقوال أهل امللل والنحل والديانات 
واآلراء، مل ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك هللا تعاىل يف خلق مجيع املخلوقات، وال مماثل يف 

ا نقلوا من الشرك يف الصفات، أي مل ينقلوا عن أحد إثبات خالقني متماثلني متكافئني، بل أعظم م



النور والظلمة، وأن النور خلق اخلري، والظلمة خلقت الشر، : الربوبية شرك الثنوية القائلني باألصلني
  :وذكروا هلم يف الظلمة قولني

  .أنه حمدثة وعلى هذا تكون خملوقة من مجلة املخلوقات: أحدمها
....................................................................................  

أا قدمية لكنها مل تفعل إال الشر، وعلى هذا فهي ناقصة يف ذاا وصفاا ومفعوالا عن : والقول الثاين 
  .النور

  .فيكون اإلله الكامل واخلالق الكامل واحداً
  . ذاما وصفاماوذا يتبني أنه مل يقل أحد من مشركي العامل بوجود خالقني متكافئني متماثلني يف

)١/٣٥٤(  

  

وقد أخرب اهللا سبحانه وتعاىل عن املشركني من إقرارهم بأن اهللا خالق املخلوقات ما بينه يف كتابه، فقال 
ون  سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دs!ur.حû: ((تعاىل

 بِيسقُلْ ح هتمحر ِسكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر اللَّه
لمنِ الْأَرضè % @: ((، وقال تعاىل]٣٨: الزمر" [$#Jّ٩كj.uqtGد=tbqèاللَّه علَيه يتوكَّلُ 

ف نمونَ ولَمعت متا إِنْ كُن٨٤(يه ( َونذَكَّرقُلْ أَفَلَا ت لَّهقُولُونَ ليس)عِ ) ٨٥بالس اتاومالس بر نقُلْ م
هو يجِري قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء و) ٨٧(سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ ) ٨٦(ورب الْعرشِ الْعظيمِ 

] ٨٩-٨٤: املؤمنون"[@ysَ،èمچcrڑسيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى ) ٨٨(ولَا يجار علَيه إِن كُنتم تعلَمونَ 
ا بعضهم علَى  اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلtBَ$: ((إىل قوله

 يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّهtBur $: ((وقد قال تعاىل] ٩١: املؤمنون"[tƒإءےcqàڑبعضٍ سبحانَ اللَّه عما 
 مهإِلَّا وtbqخژ.نô³oB]"١٠٦: يوسف.[  
  .اخل..." وقد أخرب اهللا سبحانه وتعاىل عن املشركني"قوله 

هور الظاهر يف األمم إمنا هو الشرك يف العبادة، فسائر األمم مقرون بأن تقدم التنبيه إىل أن الشرك املش
خالق العامل واحد، سوى ما ذهب إليه بعض الثنوية من القول باألصلني، على ما بينهم من تفاوت يف 

  .ذلك

)١/٣٥٥(  

  



: ولهيوضح هذا أن اهللا تعاىل أخرب عن املشركني يف كتابه أم يقرون بربوبيته تعاىل كما يف ق
))ûح.s!ur اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتاآلية، وقوله تعاىل"  س)) :@è % ِنمل

  سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا) ٨٤(الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
....................................................................................  

اآليات، وهذا من االحتجاج بتوحيد الربوبية الذي أثبتوه على ] ٨٥-٨٤: املؤمنون"[؟x‹s.©مچcrڑ
  .توحيد اإلهلية الذي أنكروه، ألن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد العبادة
معوا بني اإلميان والشرك كما قال فاملشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد األلوهية، فج

ومن املعلوم أن ]. ١٠٦: يوسف"[ô³oBخژ.نtbq يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهمtBur $: ((تعاىل
  .اإلميان بتوحيد الربوبية فقط دون األلوهية ال يكفي لدخول صاحبه يف اإلسالم وال جناته من النار

  ).١(ميان املطلوب شرعاً، ولكن ال يكون به وحده الشخص مسلماًفاإلميان بتوحيد الربوبية من اإل
وذا وغريه يعرف ما وقع من الغلط يف مسمى التوحيد، فإن عامة املتكلمني الذين يقررون التوحيد يف 

هو واحد يف ذاته ال قسيم له، : غايتهم أن جيعلوا التوحيد ثالثة أنواع، فيقولون-كتب الكالم والنظر 
: اته ال شبيه له، وواحد يف أفعاله ال شريك له، وأشهر األنواع الثالثة عندهم هو الثالثوواحد يف صف

وهو توحيد األفعال، وهو أن خالق العامل واحد، وهم حيتجون على ذلك مبا يذكرونه من داللة التمانع 
 حىت قد جيعلون ال إله إال اهللا،: وغريها، ويظنون أن هذا هو التوحيد املطلوب، وأن هذا هو معىن قولنا

  .معىن اإلهلية القدرة على االختراع
__________  

  .٢٢٧-١/٢٢٦درء التعارض ) ١(

)١/٣٥٦(  

  

 مل يكونوا - أوالً- صلى اهللا عليه وسلم -ومعلوم أن املشركني من العرب الذين بعث إليهم حممد 
مقرين بالقدر أيضاً، وهم مع خيالفونه يف هذا، بل كانوا يقرون بأن اهللا خالق كل شيء، حىت إم كانوا 

  .هذا مشركون
  .اخل..." وذا وغريه يعرف ما وقع من الغلط"قوله 

يتبني ما وقع من الغلط يف مسمى التوحيد عند أهل الكالم من : يقول الشيخ بعدما تقدم تقريره وبيانه
  :املعتزلة واألشاعرة وغريهم، حيث جعلوا التوحيد ثالثة أنواع وعربوا عنها مبا يلي

إن اهللا تعاىل واحد يف ذاته ال قسيم له، وواحد يف صفاته ال شبيه له، وواحد يف أفعاله ال شريك له، فمن 
  .أقر ذه األنواع الثالثة فقد أتى بكل التوحيد عندهم



وأشهر هذه األنواع عندهم من حيث حبثه وتقريره هو النوع الثالث املسمى بتوحيد األفعال، والذي 
  .لعامل واحد، واملقصود به توحيد الربوبيةمعناه أن خالق ا

وحيتج أهل الكالم على توحيد األفعال عندهم الذي هو توحيد الربوبية بدليل التمانع وصورته كما 
  :يلي

....................................................................................  
 أحدمها حتريك جسم، وأراد اآلخر سكونه فال خيلو األمر من أحد لو كان للعامل خالقان فاختلفا بأن أراد

  :ثالثة أحوال
  .إما أن ينفذ مرادمها وهذا ممتنع ألنه يستلزم اجلمع بني النقيضني

  .وإما أال ينفذ مرادمها وهذا ممتنع ألنه يستلزم رفع النقيضني وعجز كل منهما
 متماثلني بل يكون الرب هو الذي نفذ مراده، أو ينفذ مراد أحدمها دون اآلخر، وحينئذ فال يكونان

  .واآلخر عاجزاً ال يصلح أن يكون رباً
 qs9ِ)): ودليل التمانع دليل عقلي صحيح، ولكن من خطأ أهل الكالم فيه أن فسروا به قول اهللا تعاىل

اآلية يف توحيد اإلهلية، وهي ، وهذا غري صحيح ألن ]٢٢: األنبياء"[كَانَ فيهِما َآلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا 
  .تدل على امتناع تعدد اإلله املعبود، وهو يستلزم امتناع تعدد اخلالق

)١/٣٥٧(  

  

 اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَقtB $: ((ومثل هذه اآلية قوله تعاىل
هضعلَا بلَعا ومع انَ اللَّهحبضٍ سعلَى بع ڑمcqàإءےtƒ]"٩١: املؤمنون.[  

أي لو كان معه إله لذهب كل إله مبا خلق؛ ألنه من شأن اإلله أن يكون له خلق وأن تكون قدرته نافذة، 
ألن من شأن القادر أن يكون له العلو ] ٩١: املؤمنون"[ بعضهم علَى بعضٍ xyès9urں: ((وقال
  .رفعة على من سواهوال

لَو كَانَ معه َآلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لَابتغوا إِلَى ذي الْعرشِ % è@: ((وعلى أحد التفسريين قوله تعاىل
Wx›٧خy™]"١(أي سبيالً إىل مغالبته] ٤٢: اإلسراء.(  

....................................................................................  
فكل هذه اآليات تدل على أنه ال ميكن أن يوجد إله حق غري اهللا؛ ألنه لو فرض وجود إله آخر حق 

  .لفسدت السموات واألرض
وهذا التوحيد الثالث عند أهل الكالم الذي يسمونه توحيد األفعال وهو أن خالق العامل واحد، هذا 

  :هحق، وإمنا غلط أهل الكالم فيه من ثالثة وجو



واحلق أن هذا . ظنهم أنه هو التوحيد املطلوب من املكلفني، واملقصود بدعوة الرسل: الوجه األول
التوحيد مطلوب، لكن ليس هو كل التوحيد، وال يكفي لدخول صاحبه يف اإلسالم، والرسل دعت إليه 

  .كما دعت إىل توحيد العبادة، لكن املقصود األول هو الدعوة إىل توحيد العبادة
وهذا غلط، . ظنهم أن هذا التوحيد هو معىن ال إله إال اهللا، وفسروا اإلهلية بالقدرة على االختراع: اينالث

فتوحيد الربوبية وكون اهللا تعاىل هو اخلالق، وإن كان هو من معىن ال إله إال اهللا وهي تدل عليه بطريق 
توحيد اإلهلية والعبادة، ال بتوحيد التضمن، إال أن معناها الصحيح ال معبود حبق إال اهللا، فهي تفسر ب

  .الربوبية
__________  

، ٨٤٦-٢/٨٤٥، اقتضاء الصراط املستقيم ٣٧٨-٩/٣٥٠، ٢٢٨-١/٢٢٦درء التعارض ) ١(
  .١٨٢-٢/١٨١منهاج السنة 

)١/٣٥٨(  

  

أم ملا جعلوا توحيد األفعال الغاية العظمى واملقصود األول من دعوة الرسل، أمهلوا ذكر : الثالث
  .د العبادة فال يبحثون فيه وال يتكلمون عنه يف عقائدهمتوحي

 كانوا مقرين - صلى اهللا عليه وسلم -ومعلوم أن املشركني من العرب الذين بعث إليهم الرسول حممد 
مبا يسميه أهل الكالم بتوحيد األفعال، فهم يقرون بأن اهللا تعاىل خالق كل شيء كما أم مقرون بالقدر، 

  .ونوهم مع هذا مشرك
....................................................................................  

فلو كان معىن ال إله إال اهللا ال خالق إال اهللا، كما يقرره أهل الكالم، لكان املشركون موحدين، ألم 
 من معىن ال إله إال اهللا ملا ولو كان األمر كما يزعم أهل الكالم. مقرون بأن اهللا تعاىل هو اخلالق وحده

 إليها؛ ألم مقرون بأال خالق إال - صلى اهللا عليه وسلم -امتنع املشركون من قوهلا ملا دعاهم الرسول 
  .اهللا تعاىل

إن من الناس من جعل : وقد تبني أن ليس يف العامل من ينازع يف أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال
، كالقدرية وغريهم، لكن هؤالء يقرون بأن اهللا خالق العباد وخالق بعض املوجودات خلقاً لغري اهللا

  .إم خالقو أفعاهلم: قدرم، وإن قالوا
وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين جيعلون بعض املخلوقات مبدعة لبعض األمور، فهم مع 

نية عن اخلالق، مشاركة له يف اإلقرار بالصانع جيعلون هذه الفاعالت مصنوعة خملوقة، ال يقولون إا غ
  .اخللق



، والكالم اآلن مع )١(فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطِّل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون
املشركني باهللا املقرين بوجوده، فإذاً هذا التوحد الذي قرروه ال ينازعهم فيه هؤالء املشركون، بل 

تاب والسنة واإلمجاع، وكما علم باالضطرار من دين يقرون به مع أم مشركون، كما ثبت بالك
  .اإلسالم
  .اخل..." وقد تبني أن ليس يف العامل من ينازع "قوله 

__________  
  .٣٣٧-١٦/٣٣٣جمموع الفتاوى ) ١(

)١/٣٥٩(  

  

ليس هناك من ينازع أن ليس : يذكر الشيخ هنا أنه ليس يف العامل من ينازع يف أصل هذا الشرك، أي
لقني متكافئني، فهو وإن وجد شرك يف الربوبية لكنه ال يصل إىل درجة اعتقاد خالقني متكافئني، للعامل خا

  .أو إثبات مثيل مشارك هللا تعاىل يف خلق السموات واألرض
نعم هناك من جيعل بعض املوجودات خلقاً لغري اهللا كما عند القدرية املعتزلة نفاة القدر، الذين جيعلون 

  .ة هلمأفعال العباد خملوق
....................................................................................  

فهم أخرجوا أفعال العباد من خلق اهللا تعاىل ومشيئته وملكه فأخرجوا بعض املوجودات من ملك اهللا 
 فإم يقرون بأن وخلقه، وهذه صورة من صور الشرك يف الربوبية، ولكن هؤالء القدرية مع قوهلم هذا

  .إن العباد خالقون ألفعاهلم: اهللا تعاىل خالق العباد، وخالق قدرم، وإن قالوا
  .أما أهل السنة واجلماعة فيقرون أن اهللا تعاىل خالق العباد وخالق قدرم وأفعاهلم

لوقات ومن صور الشرك يف الربوبية، ما يزعمه أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين جيعلون بعض املخ
كاعتقادهم أن النار حمرقة : مبدعة لبعض األمور ومؤثرة استقالالً، كما جيعلون األسباب مؤثرة بنفسها
فكل هؤالء وقعوا يف الشرك . استقالالً، وكما يعتقد أهل النجوم بتأثري الكواكب يف احلوادث األرضية

  . يصلوا إىل اعتقاد خالقني متكافئنيولكنهم مل. يف الربوبية، حيث جعلوا بعض املوجودات خلقاً لغري اهللا
اعتقاد أن خالق العامل واحد، ال : فتقرير أهل الكالم لتوحيد الربوبية الذي يسمونه توحيد األفعال، أي

يصلح أن يرد به على املشركني يف توحيد العبادة؛ ألم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ومنه تفرد اهللا تعاىل 
ه على اجلاحد املعطل للخالق ألن هذا امللحد يدعي عدم وجود خالق باخللق، كما ال يصلح أن يرد ب

  .أصالً ال واحداً وال أكثر من ذلك
  .إخل..." فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل"وهذا معىن قول الشيخ 



)١/٣٦٠(  

  

اثالً له يف ال شبيه له يف صفاته، فإنه ليس يف األمم من أثبت قدمياً مم: وكذلك النوع الثاين، وهو قوهلم
إنه ال فعل له، بل من شبه به شيئاً من خملوقاته فإمنا يشبهه به يف : إنه مشاركه، أو قال: ذاته سواء قال
  .بعض األمور

وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثلٌ يف املخلوقات، يشاركه فيما جيب أو جيوز أو ميتنع، فإن ذلك 
علم أيضاً بالعقل أن كل موجودين قائمني بأنفسهما فال بد يستلزم اجلمع بني النقيضني كما تقدم، و

بينهما من قدر مشترك، كاتفاقهما يف مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات وحنو ذلك، وأن نفي ذلك 
  .وقد تقدم الكالم على ذلك. يقتضي التعطيل احملض، وأنه البد من إثبات خصائص الربوبية

  .اخل..."  قوهلم وكذلك النوع الثاين وهو"قوله 
إن اهللا تعاىل واحد يف : تكلم الشيخ هنا عن النوع الثاين من أنواع التوحيد عند أهل الكالم، وهو قوهلم

وهذا الكالم يف ظاهره صحيح، ولو قال ذلك واحد من أهل السنة واجلماعة لسلم . صفاته ال شبيه له
 ويدخلون فيها معاين باطلة، ولذا وجب احلذر له، ولكن أهل الكالم صاروا يستعملون ألفاظاً فيها إمجال

  .واالستفصال عن مرادهم باأللفاظ اليت يطلقوا، فيثبت احلق وينفى الباطل
  .والكالم هنا يشبه ما سبق يف مطلع القاعدة السادسة

النفي إن قوهلم بأن اهللا تعاىل ال شبيه له، إن أرادوا املماثلة وهي املساواة من مجيع الوجوه فهذا : فيقال
حق، لكن ال يوجد يف األمم من أثبت هللا تعاىل مماثالً له يف ذاته وصفاته، وعلى هذا ميكن أن يقال إن 

  .هذا النفي ال فائدة منه، لعدم وجود قائل به أصالً
....................................................................................  

)١/٣٦١(  

  

في الشبيه نفي املشارك هللا تعاىل يف شيء من خصائصه مما خيتص بوجوبه أو جوازه أو وقد يراد بن
امتناعه، وهذا حق، وهو معلوم بضرورة العقل امتناعه، إذ لو جازت هذه املشاة جلاز أن يوصف 

املخلوق بصفات اخلالق من حنو وجوب الوجود والغىن، وجلاز أن يوصف اخلالق بصفات املخلوق من 
  .فتقار والفناء وحنو ذلك، وهذا باطلحنو اال

نعم، قد يوجد من يشبه بعض املخلوقات باهللا يف بعض األمور كما ينسب املشركون اإلهلية ملعبودام، 
واإلهلية من خصائص اهللا تعاىل، وكذلك من ينسب علم الغيب لبعض اخللق، وكذا من ينسب بعض 

مل أن يراد بنفي الشبيه، نفي االتفاق واملشاركة بني القدرة للخلق وهي ال تصلح إال هللا تعاىل، وحيت



اخلالق واملخلوق بوجه من الوجوه، وتقدم أن هذا املعىن ممتنع نفيه؛ إذ ما من شيئني موجودين قائمني 
بأنفسهما إال وبينهما اتفاق من وجه واختالف من وجه، وتعطيل هذا القدر املشترك يلزم منه التعطيل 

  .احملض
  .إن اهللا تعاىل واحد يف صفاته ال شبيه له حيتمل حقاً وباطالً: أن قول أهل الكالموتبني من ذلك 

إن هللا علماً : مث إن اجلهمية من املعتزلة وغريهم أدرجوا نفي الصفات يف مسمى التوحيد، فصار من قال
مشبه ليس إنه : يقولون-أو قدرة، أو إنه يرى يف اآلخرة، أو إن القرآن كالم اهللا مرتّل غري خملوق 

  .مبوحد
إن اهللا عليم قدير : من قال: وزاد عليهم غالة اجلهمية والفالسفة والقرامطة فنفوا أمساءه احلسىن، وقالوا

  .عزيز حكيم، فهو مشبه ليس مبوحد
  .ال يوصف بالنفي وال اإلثبات؛ ألن يف كل منهما تشبيهاً له: وزاد غالة الغالة، وقالوا

 التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإم شبهوه باملمتنعات واملعدومات وهؤالء كلهم وقعوا من جنس
  . له باألحياء-بزعمهم-واجلمادات فراراً من تشبيههم 

)١/٣٦٢(  

  

ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة هللا ال تثبت له على حد ما يثبت ملخلوق أصالً، وهو سبحانه وتعاىل ليس 
ه وال يف أفعاله، فال فرق بني إثبات الذات وإثبات الصفات، فإذا مل كمثله شيء ال يف ذاته وال يف صفات

فصار . يكن يف إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات مل يكن يف إثبات الصفات إثبات مماثلة له يف ذلك
  .هؤالء اجلهمية املعطلة جيعلون هذا توحيداً، وجيعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم املوحدين

  .اخل..."  إن اجلهمية من املعتزلة وغريهممث"قوله 
تقدم أن أهل الكالم أدرجوا نفي الصفات يف مسمى التوحيد حبجة نفي التشبيه، ومحلة راية هذه البدعة 
هم املعتزلة؛ إذ إن من أصوهلم اخلمسة التوحيد الذي أدرجوا فيه نفي الصفات، ومسوا أنفسهم موحدين، 

  .اًلذلك مسوا من يثبت الصفات مشبه
....................................................................................  

إن هللا تعاىل علماً أو قدرة أو إنه يرى يف اآلخرة، أو إن القرآن كالم اهللا مرتل، غري خملوق، : فمن قال
  .من قال ذلك صار عند املعتزلة مشبهاً غري موحد

والفالسفة والقرامطة، فنفوا أمساء اهللا تعاىل احلسىن، فمن قال إن اهللا عليم وزاد عليهم غالة اجلهمية 
قدير عزيز حكيم صار عندهم مشبهاً غري موحد، فاملعتزلة عند هؤالء مشبهة؛ ألم يثبتون هللا تعاىل 

  .األمساء احلسىن



إنه ال يوصف :  فقالواوزاد عليهم غالة الغالة من الباطنية، وهم الذين وصفوا اهللا تعاىل بسلب النقيضني
بالنفي وال اإلثبات؛ ألن يف كل منهما تشبيهاً له، فالنفي تشبيه له باملعدومات، واإلثبات تشبيه له 

فغالة اجلهمية عند هؤالء وحنوهم الذين يصفون اهللا تعاىل بالسلوب مشبهة ألم شبهوه . باملوجودات
  .باملعدومات

)١/٣٦٣(  

  

م وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإم ملا فروا من تشبيه مث يقرر الشيخ أن هؤالء كله
 كما -وباملعدومات-كما عند غالة الغالة - وقعوا يف تشبيهه باملمتنعات -بزعمهم-اهللا تعاىل باألحياء 

  .- كما عند املعتزلة وحنوهم-وباجلمادات-عند غالة اجلهمية وحنوهم، 
التشبيه باملمتنعات، واملعدومات، واجلمادات، وهذا على فرض أن إثبات فالتشبيه باألحياء خري من 

الصفات يلزم منه التشبيه باألحياء، واحلق أن ذلك غري الزم؛ ألن صفات اهللا تعاىل تثبت له على وجه 
  .خيتص به ويناسبه ويليق به ال على حنو ما تثبت للمخلوق

....................................................................................  
فإذا كان وجود اهللا تعاىل على وجه خيتص به ويليق به ليس كوجود املخلوق، فكذلك علمه تعاىل 

 كَمثْله شيٌء s9ٹّ§}((وحياته وقدرته ومسعه وبصره وسائر صفاته ثابتة له على الوجه الالئق به، 
  .ته وال يف أفعالهال يف ذاته وال يف صفا] ١١: الشورى"[

ومن الدليل على ذلك ما سبق تقريره يف األصل الثاين، وهو أن القول يف الصفات كالقول يف الذات، 
فكما أنه ليس يف إثبات ذاته سبحانه إثبات مماثلة بذوات خلقه، فكذلك ليس يف إثبات الصفات له 

  .إثبات مماثلة له بصفات خلقه
لفظ -و واحد ال قسيم له يف ذاته، أو ال جزء له، أو ال بعض له ه: وكذلك النوع الثالث، وهو قوهلم

جممل، فإن اهللا سبحانه وتعاىل أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد، فيمتنع أن يتفرق، أو 
يتجزأ، أو يكون قد ركِّب من أجزاء، لكنهم يدرجون يف هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته 

  .زه عنهم، وحنو ذلك من املعاين املستلزمة لنفيه وتعطيله، وجيعلون ذلك من التوحيدخللقه، وامتيا
  .اخل..." هو واحد ال قسيم له يف ذاته: وكذلك النوع الثالث وهو قوهلم"قوله 

ذكر الشيخ هنا النوع الثالث من أنواع التوحيد عند أهل الكالم، وهو ثالث باعتبار الشرع له، وإال 
  . أوالً عند ذكر أنواع التوحيد إمجاالًفقد ذكره الشيخ

)١/٣٦٤(  

  



إن اهللا تعاىل واحد يف ذاته ال قسيم له، أو ال جزء له، أو ال : وهو توحيد الذات، ويعربون عنه بقوهلم
  .وهذا اللفظ جممل حيتمل معىن صحيحاً ومعىن باطالً). ١(بعض له

 ليس مركباً من أجزاء، فال يتجزأ، وال يتبعض، فاملعىن الصحيح الذي حيتمله هذا اللفظ هو أن اهللا تعاىل
بل هو أحد صمد، والصمد يتضمن عدم التجزؤ، ولذا كان الولد ينايف الصمدية؛ ألن الولد جزء من 

  .الوالد
هو ما أدخلوه فيه من نفي علو اهللا تعاىل على عرشه، ومباينته : واملعىن الباطل الذي صار حيتمله اللفظ

وحنو ذلك من املعاين املستلزمة لنفيه وتعطيله، فيدخلون هذه املعاين الباطلة يف هذا خللقه، وامتيازه عنهم 
  .اللفظ، وجيعلون ذلك من التوحيد

....................................................................................  
بعض، فريون أن وحدة الذات وقد ذكر الشيخ أم يدخلون نفي العلو يف مفهوم عدم التجزؤ والت

  .تقتضي نفي العلو
والواقع أن دخول نفي العلو يف مسألة التجزؤ والتبعض غري واضح، فما املانع من إثبات العلو والقول 
بعدم التجزؤ والتبعض؟ فلو جعلوا نفي التجزؤ والتبعض أصالً لنفي الوجه واليدين مثالً لكان حمتمالً؛ 

 فإم -وهذا من التعبريات البدعية املة كما سبق-عاىل مرته عن األبعاض إن اهللا ت: ألم إذا قالوا
  .يقصدون من ذلك نفي الوجه واليدين ألا عندهم أبعاض

إن اهللا تعاىل واحد يف ذاته ال : فاإلشكال هنا يف جعل نفي العلو على العرش مندرجاً يف قول األشاعرة
  .ظاهرقسيم له، وال جزء، وال بعض له، فهذا غري 

والذي يرفع هذا اإلشكال أنّ نفيهم للعلو مبين على نفي اجلسمية، فاجلسم عندهم مركب، وكونه 
واحد يف ذاته ال قسيم له وال جزء وال بعض، يتضمن نفي اجلسمية، والعلو يستلزم التجسيم، فامتناع 

  .اجلسم على اهللا تعاىل يلزم منه امتناع العلو
  .شاعرة فيها حق وباطلفأنواع التوحيد الثالثة عند األ

__________  
  .١٧/٤٤٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٣٦٥(  

  

فإثبات أن اهللا تعاىل واحد يف أفعاله حق، ونفي أن يكون له شريك يشاركه يف أفعاله حق، ونفي أن 
  .يكون تعاىل متجزئاً أو متبعضاً حق

د أن توحيد الربوبية هو التوحيد لكن إدخال نفي الصفات يف مسمى التوحيد باطل، وكذا اعتقا



املطلوب فقط، واعتقاد أن توحيد الربوبية هو معىن ال إله إال اهللا باطل، وكذا تفسريهم اإلله بأنه القادر 
  .على االختراع باطل، وكذا إغفاهلم توحيد العبادة باطل

 حقاً، فإن املشركني إذا فقد تبني أن ما يسمونه توحيداً فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان مجيعه
 -أقروا بذلك كله مل خيرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم اهللا به يف القرآن، وقاتلهم عليه الرسول 

  .، بل ال بد أن يعترفوا بأنه ال إله إال اهللا-صلى اهللا عليه وسلم 
، حيث ظن أن وليس املراد بـ اإلله هو القادر على االختراع، كما ظنه من ظنه من أئمة املتكلمني

اإلهلية هي القدرة على االختراع، وأن من أقر بأن اهللا هو القادر على االختراع دون غريه فقد شهد أنه 
بل اإلله احلق هو الذي . ال إله إال هو، فإن املشركني كانوا يقرون ذا وهم مشركون، كما تقدم بيانه

والتوحيد أن يعبد اهللا وحده ال شريك له، . آلهيستحق أن يعبد فهو إله مبعىن مألوه، ال إله مبعىن 
  .واإلشراك أن جيعل مع اهللا إهلاً آخر

  .اخل..." فقد تبني أن ما يسمونه توحيداً فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل"قوله 
بعد أن ذكر الشيخ أقسام التوحيد عند أهل الكالم ومناقشتها وما فيها من حق وباطل، بني الشيخ أنه 

ع ما ذكره أهل الكالم من أنواع التوحيد حقاً، وأقر به املشركون مل خيرجوا بذلك من لو كان مجي
 كما قال - صلى اهللا عليه وسلم -الشرك الذي وصفهم اهللا تعاىل به يف القرآن، وقاتلهم عليه الرسول 

م واقْعدوا لَهم  الْمشرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهqè=çGّ%$$sù#: ((تعاىل
¨@à2]"٥: التوبة.[  

)١/٣٦٦(  

  

فال حيرجون من الشرك إال بالتوحيد الذي هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، واالبتعاد عن الشرك الذي 
  .هو اختاذ إله آخر مع اهللا تعاىل 

....................................................................................  
اسم مفعول وليس معناه آله اسم فاعل، فاإلهلية استحقاق : املعبود: واإلله يف اللغة العربية هو املألوه أي

  ).١(العبادة، وليست القدرة على االختراع
ال خالق إال اهللا، أو ال قادر على االختراع إال اهللا، وهذا هو : فمعىن ال إله إال اهللا عند أهل الكالم

، توحيد األفعال، فعند أهل الكالم أن من أقر بأن اهللا تعاىل هو القادر على االختراع فقد توحيد الربوبية
  .شهد أنه ال إله إال اهللا

  .ومن املعلوم أن املشركني كانوا يقرون ذا، ومل خيرجهم إقرارهم ذا عن كوم مشركني
نتسبون إىل السنة، إمنا هو توحيد وإذا تبني أن غاية ما يقرره هؤالء النظار، أهل اإلثبات للقدر، امل



فكذلك -الربوبية، وأن اهللا رب كل شيء، ومع هذا فاملشركون كانوا مقرين بذلك مع أم مشركون 
طوائف من أهل التصوف، املنتسبني إىل املعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو 

ء ومليكه وخالقه، ال سيما إذا غاب العارف شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن اهللا رب كل شي
مبوجوده عن وجوده، ومبشهوده عن شهوده، ومبعروفه عن معرفته، ودخل يف فناء توحيد الربوبية، حبيث 

فهذا عندهم هو الغاية اليت ال غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو حتقيق . يفىن من مل يكن، ويبقى من مل يزل
يد، وال يصري الرجل مبجرد هذا التوحيد مسلماً، فضالً عن أن يكون ولياً ما أقر به املشركون من التوح

  .هللا أو من سادات األولياء
  .اخل..." وإذا تبني أن غاية ما يقرره هؤالء النظار"قوله 

  .هذا شروع يف ذكر مقارنات بني بعض الطوائف؛ طوائف املتكلمني واملتصوفة
__________  

  .١٣/٢٠٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٣٦٧(  

  

-وهم األشاعرة-وقد علم مما تقدم أن غاية ما يقرره أهل الكالم ومنهم املثبتون للقدر املنتسبون للسنة 
، غاية ما يقررونه من التوحيد، توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون، وكذلك طوائف من أهل 

 ما عندهم من حتقيق التوحيد، إمنا هو توحيد التصوف املنتسبني إىل املعرفة والتحقيق والتوحيد، فإن غاية
الربوبية، وهو أن يشهد أن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه، ومن املعلوم أن الرجل ال يصري مبجرد 

  .هذا التوحيد مسلماً، فضالً عن أن يكون ولياً هللا، أو من سادات األولياء
....................................................................................  

فالغاية عند هؤالء الصوفية، الفناء يف توحيد الربوبية، فيفىن العارف ويغيب مبوجوده عن وجوده، 
وهو -ومبشهوده عن شهوده، ومبعروفه عن معرفته، ومبعبوده عن عبادته، حبيث يفىن من مل يكن 

 بالفناء عندهم فناء حقيقة وجود املخلوقات ، وليس املراد-وهو اخلالق-، ويبقى من مل يزل -املخلوق
  ).١(فناؤها عن الشعور: عن الوجود، وإمنا املراد
عن مشاهدته له، :  عن شهوده، أي-بربه، والضمري هنا يرجع للعبد: أي-فيفىن العارف مبشهوده 

والضمري هنا يف الصدر يصلح أن يرجع للرب ويصلح أن يرجع للعبد، وهو أحسن، فيغيب مبشهوده 
بربه عن كل شيء حىت عن نفسه ومعرفته وذكره لربه وعبادته، فال : ومذكوره ومعروفه وموجوده، أي

  .يشعر بشيء من ذلك
وطائفة من أهل التصوف واملعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون يف توحيد الربوبية مع 



  .إثبات اخلالق للعامل املبائن ملخلوقاته
وهذا شر من حال كثري من . إىل نفي الصفات فيدخلون يف التعطيل مع هذاوآخرون يضمون هذا 

  .املشركني
وكان جهم ينفي الصفات، ويقول باجلرب، فهذا حتقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت األمر والنهي، والثواب 

هي، والعقاب، فارق املشركني من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول باإلرجاء، فيضعف األمر والن
  .والثواب والعقاب عنده

__________  
  .١٣/١٩٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٣٦٨(  

  

  .اخل..." وطائفة من أهل التصوف واملعرفة يقرون"قوله 
يذكر الشيخ هنا أن من الصوفية من يقر بتوحيد الربوبية مع إثبات الصفات، فهم مع فنائهم يف توحيد 

  . املبائن ملخلوقاتهالربوبية أثبتوا اخلالق للعامل
ومن الصوفية من يضم إىل فنائه يف توحيد الربوبية واقتصاره عليه يضم إىل ذلك نفي الصفات، وهذا 

ويقرر الشيخ أن هؤالء شر من حال كثري من املشركني؛ ألن املشركني كانوا . يشبه ما عليه املعتزلة
علوا التوحيد هو توحيد الربوبية، وهذا هو يثبتون يف اجلملة صفات اهللا تعاىل، وهؤالء نفوا الصفات وج

  .حتقيق قول جهم بن صفوان، فإنه كان ينفي الصفات ويقول باجلرب وشهود الربوبية فقط
  :وجهم بن صفوان إمام أهل التعطيل، وقد اشتهر عنه ثالث بدع

  . بدعة التعطيل يف األمساء والصفات-١
  ).١(ه يف توحيد الربوبية بدعة اجلرب يف باب القدر، وهو من مقتضيات غلو-٢

....................................................................................  
  ).٢( بدعة اإلرجاء يف باب اإلميان فاإلميان عنده هو املعرفة فقط-٣

فجهم شر من املشركني من حيث نفيه للصفات، لكنه يفارقهم ويكون أحسن منهم من حيث إثباته 
لألمر والنهي والثواب والعقاب والرساالت واملعاد، مث إن قوله باإلرجاء، وهو أن اإلميان هو جمرد 

  .املعرفة، هذا القول يضعف قوله وتقريره لألمر والنهي والثواب والعقاب
والنجارية والضرارية وغريهم يقربون من جهم يف مسائل القدر واإلميان، مع مقاربتهم له أيضاً يف نفي 

  .فاتالص
والكُالَّبية واألشعرية خري من هؤالء يف باب الصفات، فإم يثبتون هللا الصفات العقلية، وأئمتهم يثبون 



وأما يف باب القدر، ومسائل األمساء . الصفات اخلربية يف اجلملة، كما فصلت أقواهلم يف غري هذا املوضع
  .واألحكام فأقواهلم متقاربة

__________  
  .٣٩٧-٣٩٣، ١٣٢-١٢٩، ١٢٠-٨/١١ اإلسالم جمموع فتاوى شيخ) ١(
  .١٩٥-٧/١٩٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/٣٦٩(  

  

هم أتباع أيب حممد عبداهللا بن سعيد بن كُالَّب، الذي سلك األشعري خلفه، وأصحاب ابن : والكالبية
ا، فكلما كان خري من األشعرية يف هذا وهذ-كالب، كاحلارث احملاسيب وأيب العباس القالنسي وحنومها 
  .الرجل إىل السلف واألئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل

  .اخل..." والنجارية والضرارية وغريهم يقربون من جهم"قوله 
مث يذكر الشيخ بعض املوازانات العامة بني بعض فرق أهل الكالم يف مسائل القدر واإلميان والصفات 

  .ومسائل األمساء واألحكام
قربون من جهم يف مسائل القدر واإلميان، كما يقاربونه يف نفي الصفات فالنجارية والضرارية ي

  .وتعطيلها
أما الكالبية واألشعرية فهم وإن كانوا خرياً من النجارية والضرارية يف باب الصفات إلثبام الصفات 

ألمساء العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات اخلربية يف اجلملة، إال أن أقواهلم يف باب القدر ومسائل ا
  .واألحكام مقاربة ألقوال اجلهمية والنجارية والضرارية، فعندهم جرب وإرجاء

....................................................................................  
إن أفعال العباد خملوقه هللا وهي كسب للعبد، فهم يتحاشون أن تكون فعالً للعبد؛ : فاألشاعرة يقولون

 وهي كسب -وليس عندهم فرق بني الفعل واملفعول-ألن الفعل عندهم هو املفعول فهي أفعال هللا 
إن كسب األشعري ال حقيقة له، ألم يقولون إنه ال أثر لقدرة العبد يف : للعبد، وقد قال بعض العلماء

ن حقيقة قوهلم فعله، والكسب عندهم مقارنة الفعل للقدرة احلادثة، فهم منكرون لألسباب، وهلذا فإ
إنكار قدرة العبد ومشيئته واختياره، وهذا هو قول جهم، إال أن جهماً صرح بنفي ذلك مطلقاً 

  .واألشاعرة مل يصرحوا بذلك بل حاولوا التوفيق والتلفيق بني احلق والباطل
  .وبني الشيخ أن األشعري سلك مسلك عبداهللا بن سعيد بن كالب

)١/٣٧٠(  

  



ن كالب واألشعرية فيذكر أن أصحاب ابن كالب كاحلارث احملاسيب وأيب مث يقارن بني أصحاب اب
العباس القالنسي وحنومها خري من األشعرية يف هذا، وهذا أي يف باب الصفات وباب القدر ومسائل 

  ).١(األمساء واألحكام، فالشيخ يفضلهم على األشاعرة يف ذلك
 ur)خsŒ#: ((من العدل يف احلكم كما قال تعاىلوهذا األسلوب من املقارنة يرجع إىل ما أمر اهللا به 

 مقُلْت)#qد٩ن‰ôم$$sù]"١٥٢: األنعام.[  
إم يف الكفر سواء، بل إن بعض الكفار أكفر من بعض، : فالكفار وإن اشتركوا يف احلكم فال يقال

  .شروحكم اهللا تعاىل الشرعي واجلزائي قائم على هذا، فالواجب إنزال كل أحد مرتله يف اخلري وال
....................................................................................  

وهكذا املبتدعة، فهذه الطوائف ملا ابتدعت بدعاً، وجب معرفة ما بينهم من تفاوت يف تلك البدع، 
نفي فبعضهم أقرب إىل احلق من بعض، فمن يثبت بعض الصفات خري ممن ينفي كل الصفات، ومن ي

  .الصفات ويثبت األمساء خري ممن ينكر األمساء والصفات
كلما كان الرجل إىل : ويذكر الشيخ معياراً للخريية والعلو والفضيلة يف األفراد والطوائف فيقول

السلف واألئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، والعكس بالعكس فكلما كانت أقوال الشخص وأحواله 
  . ذلك أبعد عن الصوابأبعد عن منهج السلف كان بضد

 صلى اهللا -وهذا ينبهنا إىل أصل عظيم وهو اعتبار الصحابة رضي اهللا عنهم القدوة يف مجلتهم بعد النيب 
؛ ألم قاموا باإلسالم بأقواهلم وأفعاهلم، فإن اتفقوا، فقوهلم حجة، وإن اختلفوا فهم -عليه وسلم 

لكتاب والسنة، وإذا مل يتبني، فريجح بينهم، متفاضلون، ويعرف الصواب من أقواهلم بعرضها على ا
  .فقول اخللفاء الراشدين مقدم على غريهم

__________  
  .٥٢١-٦/٥٢٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٣٧١(  

  

والكرامية قوهلم يف اإلميان قول منكر مل يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا اإلميان قول اللسان، وإن كان 
جعلون املنافق مؤمناً، لكنه خيلد يف النار، فخالفوا اجلماعة يف االسم دون مع عدم تصديق القلب، في

وأما يف الصفات والقدر، والوعد والوعيد، فهم أشبه من أكثر طوائف الكالم اليت يف أقواهلا . احلكم
  .خمالفة للسنة

  .اخل..." والكرامية قوهلم يف اإلميان قول منكر"قوله 
  ".قول منكر مل يسبقهم إليه أحد: " إقرار باللسان فقط قال فيه الشيخ إنهإنه: قول الكرامية يف اإلميان



فاملنافق عند الكرامية مؤمن كامل اإلميان؛ إلقراره بلسانه وإن كان يف الدرك األسفل من النار، فهم 
  ).١(خالفوا اجلماعة يف اسم املنافق دون حكمه اجلزائي األخروي

 اللَّه الْمنافقنيj9 د‹مj‹yèة>z: ((فقاً ال مؤمناً كما قال تعاىلواحلق أن املنافق يسمى يف الشرع منا
 اتنمؤالْمو نِنيمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو رِكَاتشالْمو نيرِكشالْمو قَاتافنالْمفلو ] ٧٣: األحزاب" [و

، وهكذا سائر "الْمؤمنِني والْمؤمنات  اللَّه علَى z<qçGtƒur: ((كان املنافق مؤمناً لدخل يف قوله
  .إن اإلميان هو التصديق خري منهم يف ذلك: فقول من يقول. اآليات اليت تذكر أهل اإلميان

مث يذكر الشيخ أن أقواهلم يف الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من سائر الطوائف الكالمية اليت 
  .خالفت أهل السنة واجلماعة

....................................................................................  
ففي الصفات جندهم يثبتوا، ولكنهم يطلقون على اهللا تعاىل لفظ اجلسم، ويف صفة الكالم جندهم 

ك إن اهللا تعاىل يتكلم مبشيئته، ولكنهم يقولون إنه حدث له الكالم، فهم على ما عندهم من ذل: يقولون
  .خري ممن ينفي الصفات، وهكذا يف بقية األبواب

__________  
  .٤٧٦-٤٧٥، ١٤١-٨/١٤٠جمموع الفتاوى ) ١(

)١/٣٧٢(  

  

وأما املعتزلة فهم ينفون الصفات، ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا األمر 
  .نوع من الشرك من هذا البابوالنهي، والوعد والوعيد، وغلوا فيه، فهم يكذِّبون بالقدر، ففيهم 

واإلقرار باألمر والنهي، و الوعد والوعيد، مع إنكار القدر، خري من اإلقرار بالقدر مع إنكار األمر 
والنهي والوعد والوعيد، وهلذا مل يكن يف زمن الصحابة والتابعني من ينفي األمر والنهي، والوعد 

هم اخلوارج احلرورية، وإمنا يظهر من البدع أوالً ما والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية، كما نبغ في
  .كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة

  .اخل..." وأما املعتزلة فهم ينفون الصفات"قوله 
  .يعقد الشيخ هنا موازنة بني املعتزلة واجلهمية يف ثالثة أشياء؛ يف الصفات، والقدر، والوعد والوعيد

  .ت فهم مقاربون للجهمية، حيث إن املعتزلة تنفي الصفات وجهماً ينفي األمساء والصفاتفأما يف الصفا
وأما يف القدر فهم متناقضون، فجهم يغلو يف إثبات القدر إىل حد اجلرب واملعتزلة ينفون القدر، ففيهم 

  .نوع شرك وذلك بإخراجهم أفعال العباد عن خلق اهللا وجعلهم العبد خيلق فعله بنفسه
عتزلة يعظمون األمر والنهي والوعد والوعيد إىل حد الغلو يف ذلك، حيث قالوا بإخراج مرتكب وامل



  .الكبرية من اإلميان، وبتخليده يف النار
  .فاملعتزلة وعيدية، واجلهمية مرجئة. إن اإلميان هو املعرفة، وال يضر مع اإلميان ذنب: وأما جهم فإنه قال

....................................................................................  

)١/٣٧٣(  

  

وبعد هذه املقارنة يبني الشيخ أن املعتزلة على قبح قوهلم خري من اجلهمية، فإن اإلقرار باألمر والنهي 
 خري من اإلقرار بالقدر مع إنكار األمر والنهي، والوعد -مع إنكار القدر-والوعد والوعيد 

فبدعة . ألن هذا األخري يؤدي إىل فساد الدين والدنيا، وعدم استقرار أمور الفرد واجلماعة؛ )١(والوعيد
  .اجلرب واإلرجاء أقبح وأظهر فساداً من بدعة إنكار القدر والقول بتخليد مرتكب الكبرية يف النار

 يظهر يف عهد ومن آثار هذا التفاوت بني الطائفتني أن إنكار األمر والنهي والقول باإلرجاء واجلرب مل
الصحابة، وإمنا ظهرت بدايتها يف القرن الثاين، خبالف التكذيب بالقدر فقد ظهر يف زمن الصحابة، 

  .- رضي اهللا عنه -وكذلك بدعة التكفري باملعاصي ظهرت يف عهد علي بن أيب طالب 
وأخفى من وهذا يدل على أن بدعة التكذيب بالقدر، والقول بتخليد مرتكب الكبرية يف النار أخف 

  .بدعة اجلرب واإلرجاء وإنكار األمر والنهي
إمنا يظهر من البدع أوالً ما كان أخف وأخفى، وكلما ضعف من يقوم : ويذكر الشيخ هلذا قاعدة وهي

فالبدع الكبرية الظاهرة ال تأيت إال بعد أن تسبقها بدع أصغر منها . بنور النبوة قويت البدعة
  ).٢(وأخفى

ذين يشهدون احلقيقة الكونية، مع إعراضهم عن األمر والنهي شر من القدرية فهؤالء املتصوفون ال
 شاَء اللَّه ما qs9ِ)): املعتزلة وحنوهم، أولئك يشبهون باوس، وهؤالء يشبهون باملشركني الذين قالوا

  .ون شر من اوس، واملشرك]١٤٨: األنعام"[أَشركْنا ولَا َآباؤنا ولَا حرمنا من شيٍء 
  .اخل..." فهؤالء املتصوفون الذين يشهدون احلقيقة الكونية"قوله 

: بعد أن ذكر الشيخ موازنة بني القدرية واجلربية، بين أن غالة املتصوفة يشهدون احلقيقة الكونية، أي
 يشهدون أن اهللا تعاىل رب كل شيء، ومليكه، وخالق كل شيء، ويعرضون عن األمر والنهي، فهم

  .إم سالكون مسلك جهم: قائلون باجلرب واإلرجاء أي
__________  

  .٨/١٠٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .٢٨/٤٨٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/٣٧٤(  



  

. فهؤالء شر من القدرية املعتزلة، فإن القدرية املعتزلة يشبهون باوس؛ ألم جعلوا العبد خيلق فعل نفسه
 شاَء اللَّهqs9 ِ)):  مع اهللا، وهؤالء الصوفية املرجئة اجلربية يشبهون باملشركني الذين قالوافجعلوا خالقاً

  .، واملشركون شر من اوس]١٤٨: األنعام"[ما أَشركْنا ولَا َآباؤنا ولَا حرمنا من شيٍء 
وعد والوعيد مع إنكار القدر خري من إن اإلقرار باألمر والنهي وال: وهذا تأكيد ملا سبق من قول الشيخ

  .اإلقرار بالقدر مع إنكار األمر والنهي والوعد والوعيد
ومما يبني أن املشركني شر من اوس يف احلكم جواز أخذ اجلزية من اوس؛ ألم مشبهون بأهل 

 -ه وسلم  صلى اهللا علي-، وقد أخذ النيب )١)(سنوا م سنة أهل الكتاب: (الكتاب كما يف احلديث
  .أما املشركون الوثنيون فال تؤخذ منهم اجلزية على قول مجهور أهل العلم). ٢(اجلزية من جموس هجر

فهذا أصل عظيم، على املسلم أن يعرفه، فإنه أصل اإلسالم الذي يتميز به أهل اإلميان من أهل الكفر، 
  .حممداً رسول اهللاشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن : وهو اإلميان بالوحدانية والرسالة

وقد وقع كثري من الناس يف اإلخالل حبقيقة هذين األصلني، أو أحدمها، مع ظنه أنه يف غاية التحقيق 
والتوحيد والعلم واملعرفة، فإقرار املرء بأن اهللا رب كل شيء ومليكه وخالقه ال ينجيه من عذاب اهللا إن 

ق العبادة أحد إال هو، وأن حممداً رسول اهللا، فيجب مل يقترن به إقراره بأنه ال إله إال اهللا، فال يستح
  .تصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر، فالبد من الكالم يف هذين األصلني

__________  
  .٢١٧، ص ٦١٧أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب واوس برقم ) ١(
  .٣١٥٧ واملوادعة مع أهل الذمة واحلرب برقم أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية، باب اجلزية) ٢(

)١/٣٧٥(  

  

 بأم أثبتوا وسائط -كما تقدم-توحيد اإلهلية، فإنه سبحانه وتعاىل أخرب عن املشركني : األصل األول
ا ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَ: ((بينهم وبني اهللا يدعوم ويتخذوم شفعاء من دون اهللا تعاىل، قال تعاىل

يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَاِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في 
ء ، فأخرب أن هؤالء الذين اختذوا هؤال]١٨: يونس""[ô³çخژ.نcqڑالْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما 

وجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا : ((الشفعاء مشركون، وقال تعاىل عن مؤمن يس
 نيلسر٢٠(الْم ( َوندتهم مها ورأَج أَلُكُمسلَا ي نوا مبِعات)٢١ (هإِلَينِي وي فَطَرالَّذ دبلَا أَع يا لمو 
أَأَتخذُ من دونِه َآلهةً إِنْ يرِدن الرحمن بِضر لَا تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولَا ) ٢٢(ترجعونَ 



  إِني َآمنت بِربكُم) ٢٤(إِني إِذًا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ ) ƒ (23مZ)ة‹نrب
....................................................................................  

)١/٣٧٦(  

  

ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ : (( ، وقال تعاىل]٢٥-٢٠: يس"[èyJَ™$$sùمbqب
الَّذ اَءكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو ةرم كَاُء لَقَدرش يكُمف مهأَن متمعز ين

 متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب قَطَّعتtbqكJمم÷"sم (، ]٩٤: األنعام"[؟فأخرب سبحانه عن شفعائهم أ
كَانوا لَا يملكُونَ شيئًا أَمِ اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاَء قُلْ أَولَو : ((، وقال تعاىل)زعموا أم فيهم شركاء

: الزمر"[؟èچِ_èyمcqڑقُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ) ٤٣(ولَا يعقلُونَ 
: اىل، وقال تع]٤: السجدة"[©xےد‹ى؟ما لَكُم من دونِه من ولي ولَا : ((، وقال تعاىل]٤٤-٤٣
 بِه الَّذين يخافُونَ أَنْ يحشروا إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونِه ولي ولَا Rr&ur‹ة'ِ))
  ].٥١: األنعام"[©xےد‹سى

)١/٣٧٧(  

  

: ، وقال تعاىل]٢٥٥: البقرة"[دمçny‰Y¼ے ذَا الَّذي يشفَعtB `: ((وقد قال تعاىل
)))#q٩ن$s%urحذَ الرخونَ  اتمكْرم ادبلْ عب هانحبا سلَدو ن٢٦(م ( مهلِ وبِالْقَو هبِقُونسلَا ي

يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته ) ٢٧(بِأَمرِه يعملُونَ 
tbqà(ےدô±مB]"وقال تعاىل]٢٨-٢٦ :األنبياء ،/)) :x.ur نِيغلَا ت اتاومي السف لَكم نم 

: ، وقال تعاىل]٢٦: النجم"[tƒurجِچyس#شفَاعتهم شيئًا إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاُء 
مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ وما ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لَا يملكُونَ % è@ب((

: سبأ"[çms9¼ولَا تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن أَذنَ ) ٢٢(لَهم فيهِما من شرك وما لَه منهم من ظَهِريٍ 
٢٣-٢٢.[  

....................................................................................  
ادعوا الَّذين زعمتم من دونِه فَلَا يملكُونَ كَشف الضر عنكُم ولَا تحوِيلًا % è@ب: ((وقد قال تعاىل

)٥٦ (و بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي ينالَّذ كإِنَّ أُولَئ هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجري
كان أقوام يدعون : ، قالت طائفة من السلف]٥٧-٥٦: اإلسراء"[txCّ›نY'r#عذَاب ربك كَانَ 

عزيراً واملسيح واملالئكة، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية بين فيها أن املالئكة واألنبياء يتقربون إىل اهللا 



  .افون عذابهويرجون رمحته وخي
  .اخل..." فهذا أصل عظيم على املسلم أن يعرفه" قوله 

)١/٣٧٨(  

  

يذكر الشيخ هنا أصل اإلسالم وأساسه الذي يتميز به أهل اإلميان من أهل الكفر، وهو اإلميان 
  .شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا: بالوحدانية والرسالة، أي

  . اإلنسان يف الشرك، وباإلخالل بشهادة الرسالة يقع يف البدعةومبخالفة شهادة التوحيد يقع
وكثري من الناس أخل بتحقيق هذين األصلني أو أحدمها، وهو يظن أنه قد حققهما كمن يقف عند 

  .شهود احلقيقة الكونية واإلقرار بتوحيد الربوبية
أال إله إال اهللا واعتقاد أنه ال يستحق وهذا يف احلقيقة ال ينجيه من عذاب اهللا تعاىل إذا مل يقترن به شهادة 

  .العبادة أحد سواه، وشهادة أن حممداً رسول اهللا بتصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر
  :مث يفصل الشيخ يف هذين األصلني

توحيد اإلهلية، فقد أخرب اهللا سبحانه وتعاىل عن املشركني أم اختذوا وسائط بينهم وبني : األصل األول
   يدعوم، ويستشفعون م من دون اهللاهللا تعاىل

....................................................................................  
ند ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَاِء شفَعاؤنا ع: ((تعاىل، كما قال عز وجل

اللَّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما 
  ].١٨: يونس""[ô³çخژ.نcqڑ

فأخرب اهللا تعاىل أن املشركني مل يعبدوا ما عبدوا معتقدين أم ينفعون أو يضرون أو ميلكون أو يدبرون، 
  . عبدوهم على أم شفعاء ووسائط بينهم وبني اهللا تعاىلوإمنا

  .وقد ذكر املؤلف رمحه اهللا مجلة من اآليات املبينة حلقيقة ما يثبت وما ينفي من الشفاعة
  .فأبطل الشفاعة اليت يظنها املشركون آلهلتهم، وأثبت الشفاعة اليت تكون بإذنه ورضاه

)١/٣٧٩(  

  

كون آلهلتهم فهي كشفاعة املخلوق عند املخلوق، حيث تكون بغري إذنه فأما الشفاعة اليت يظنها املشر
أما اهللا تعاىل فإن . وال رضاه، بل قد يقبل املشفوع عنده الشفاعة مضطراً؛ ألنه يرجو أو خياف الشافع

امللك كله له، فال أحد يشفع إال من بعد إذنه ورضاه، وهلذا يأيت الكالم يف اختاذ املشركني هلم شفعاء 



اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاَء قُلْ أَولَو كَانوا & Qrد: ((بوطاً بتفرده تعاىل بامللك، كما قال عز وجلمر
قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه ) ٤٣(لَا يملكُونَ شيئًا ولَا يعقلُونَ 

لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ من ذَا الَّذي : ((وقوله تعاىل] ٤٤-٤٣: الزمر"[؟èچِ_èyمcqڑ
 إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعش٢٥٥: البقرة"[ي.[  

....................................................................................  
 للظَّالمني من حميمٍ ولَا شفيعٍ tB$: ((شركون من الشفاعة كما قالفأبطل تعاىل ما ظنه امل

  دèدtûü تنفَعهم شفَاعةُ yJsù$: ((وقال] ١٨: غافر"[ƒـمs$ين
  ].٤٨: املدثر"[$#٩

والشفاعة املثبتة هي اليت تكون بإذن اهللا سبحانه للشافع أن يشفع وهم أولياء اهللا، وتكون ملن رضي عنه 
من قال ال إله إال : "من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اهللا؟ قال: "أهل التوحيد، كما يف حديثوهم 

  وكما قال) ١"(اهللا خالصاً من قلبه
 من ملَكx.ur : ((/وقال تعاىل] ٢٨: األنبياء"['$#ِ?sس|س٤ يشفَعونَ إِلَّا لمنِ wurں: ((تعاىل

تفَاعنِي شغلَا ت اتاومي الساُء فشي نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب نئًا إِلَّا ميش مس#هyجِچtƒur]"النجم :
٢٦.[  

__________  
  .٩٩أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب احلرص على احلديث برقم ) ١(

)١/٣٨٠(  

  

وا زاعمني أم وقد دلت هذه اآليات اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا على أن هؤالء الذين عبدوا ما عبد
 من دون اللَّهç7÷ètƒur ‰كcr: (( ... قال تعاىل: يشفعون هلم أم مشركون كما يف آية يونس

اومي السف لَمعا لَا يبِم ئُونَ اللَّهبنقُلْ أَت اللَّه دنا عناؤفَعلَاِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضا لَا يلَا مو ات
فاهللا تعاىل ال يعلم أحداً يشفع عنده ]. ١٨: يونس"" [ô³çخژ.نcq... في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما 

ال يوجد شيء من ذلك فهؤالء شركاء يف الزعم واالدعاء : بغري إذنه، وال أحداً يكون له شريكاً، أي
 جِئْتمونا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةô‰s)s9ur : ((وليسوا شركاء على احلقيقة، كما قال تعاىل

 قَطَّعت كَاُء لَقَدرش يكُمف مهأَن متمعز ينالَّذ اَءكُمفَعش كُمعى مرا نمو ورِكُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو
متا كُنم كُمنلَّ عضو كُمنيب tbqكJمم÷"s٩٤: األنعام"[؟.[  

  ومن اختذ شفعاء ووسطاء. فمن زعم إهلاً مع اهللا فهو أعظم الناس إفكاً وكفراً
....................................................................................  



قض التوحيد الذي هو أصل بينه وبني اهللا يدعوهم فقد أشرك شركاً يناقض شهادة أال إله إال اهللا وينا
  .دين الرسل

وهذا من بيان الشيء بضده، فبمعرفة الشرك يعرف التوحيد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز 
  .األشياء

وكثري ممن عاش يف الكفر يكون أعرف بكمال اإلسالم وحماسنه ممن ولد يف اإلسالم وعافاه اهللا من 
  .ظلمات الكفر

مع أن أكثرهم عاش يف الكفر والشرك، هم أكمل الناس إمياناً، وهم أعرف فالصحابة رضي اهللا عنهم 
إمنا ينقض اإلسالم : "ويف أثر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه املشهور. الناس بسوء الكفر وقبح اجلاهلية

  ".عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

)١/٣٨١(  

  

  .ا قبل الدخول يف اإلسالم وقد تكون بالتعلمومعرفة اجلاهلية قد تكون بالعيش فيه
ومن حتقيق التوحيد أن يعلم أن اهللا تعاىل أثبت له حقاً ال يشركه فيه خملوق، كالعبادة والتوكل واخلوف 

  ƒّ›نZwr تجعلْ مع اللَّه إِلَها َآخر فَتقْعد مذْموما w: ((واخلشية والتقوى، قال تعاىل
) ٢(أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق فَاعبد اللَّه مخلصا لَه الدين ) خR¯$: ((!ال تعاىل، وق]٢٢: اإلسراء[

 صالالْخ ينالد لَّهوقال تعاىل]٣-٢: الزمر"[أَلَا ل ،)) : ا لَهصلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُمقُلْ إِن
tûïدe$!#$]"تعاىل، وقال]١١: الزمر  :((ِ@è % َلُوناها الْجهأَي دبي أَعونرأْمت اللَّه ريأَفَغ)٦٤ (

 رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدلِ ) ٦٥(وب
نم كُنو دبفَاع اللَّه tûïجچإ  

اللَّه ما $# مç6ô‰كr#: (((وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه] ٦٦-٦٤: الزمر" [$#٩
 هرغَي إِلَه نم ٥٠: هود"[لَكُم.[  

  .اخل..." ومن حتقيق التوحيد أن يعلم أن اهللا تعاىل أثبت له حقا "قوله 
اً على عباده ال يشركه فيه أحد من يذكر الشيخ أن مما يوضح حتقيق التوحيد أن يعلم أن هللا تعاىل حق

  .خلقه
فتحقيق التوحيد يكون بترك وفعل؛ ترك عبادة غري اهللا من أنواع الشرك، وفعل العبادة هللا تعاىل،وهذا 

فمن عبد مع اهللا غريه مل يكن موحداً ولو عبد اهللا تعاىل، ومن مل يعبد اهللا تعاىل مل يكن . معىن ال إله إال اهللا
أَن : ((فالتوحيد يكون بعبادة اهللا وحده ال شريك له على حد قوله تعاىل. بد غري اهللاموحداً وإن مل يع



 وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدبوقول الرسل ألممهم]٣٦: النحل"[اع ،))) :#rك‰ç6ôا $# مم اللَّه
 هرغَي إِلَه نم ٥٠: هود"[لَكُم.[  

)١/٣٨٢(  

  

....................................................................................  
 يكْفُرyJsù `: ((فاهللا تعاىل قد يأمر بعبادته وقد ينهى عن الشرك به، وقد يقرن بينهما كما قال تعاىل

 ةوربِالْع كسمتاس فَقَد بِاللَّه نمؤيو ٤بِالطَّاغُوت's+ّOâqّ9$#]"٢٥٦: البقرة.[  
  .واهللا تعاىل أمر بعبادته على وجه العموم كما أمر بأنواع من العبادة على وجه اخلصوص

: هود"[اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره $# مç6ô‰كr#: (((قوله تعاىل على لسان األنبياء: فمن األول
بلِ اللَّه فَاعبد : ((وقوله] ١١: الزمر"[$#!$eدtûïاللَّه مخلصا لَهr & مy‰ç7ô: ((وقوله] ٥٠

 نم كُنوtûï٣جچإ"  
  ].٦٦: الزمر"[$#

 اللَّهur مn?t': ((ومن الثاين وهو األوامر اخلاصة ببعض العبادات كما يف قوله تعاىل يف التوكل
 متكَّلُوا إِنْ كُنوفَتtûüدZدB÷soB]"ں: ((، وقوله يف اخلوف]٢٣: املائدةxsùافُونخو مافُوهخت  

 متإِنْ كُنtûüدZدB÷soB]"وهكذا بقية العبادات كاخلشية والتقوى والصالة ]. ١٧٥: آل عمران
  .والصيام وغري ذلك

)١/٣٨٣(  

  

، ]٢٣: املائدة"[B÷soBدZدtûü اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتمur مn?t': ((وقد قال تعاىل يف التوكل
))'n?tمur ِكَّلوتفَلْي اللَّه tbqè=دj.uqtGكJّوقال تعاىل] ١٢: إبراهيم"[$#٩ :((ِ@è %

 أَنهمqs9ur ِ)): ، وقال تعاىل]٣٨: الزمر"[$#Jّ٩كj.uqtGد=tbqèحسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ 
لُه إِنا إِلَى اللَّه رضوا ما َآتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتينا اللَّه من فَضله ورسو

، وقال يف ]٥٩: التوبة"[ َآتاهم اللَّه ورسولُهtB $((!، فقال يف اإليتاء ]٥٩: التوبة" ['u؛îدcqç6ڑ
ورسوله، ألن اإليتاء هو اإلعطاء : ومل يقل] ٥٩: التوبة"[$#!ه حسبنا s%ur$٩نq#: (((التوكل

ي بلغه الرسول، فإن احلالل ما حلله، واحلرام ما حرمه، الشرعي، وذلك يتضمن اإلباحة واإلحالل الذ
]. ٧: احلشر"[ َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا tBur$: ((!والدين ما شرعه، قال تعاىل

اس إِنَّ قَالَ لَهم الن$# !©%دtûï: ((وأما احلسب فهو الكايف، واهللا وحده كاف عبده، كما قال تعاىل



: آل عمران"[$#٢uqّ٩إ‹@الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم م
  .، فهو وحده حسبهم كلهم]١٧٣

 النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك منr'¯"tƒ ‰ڑpk$: ((وقال تعاىل
أي حسبك وحسب من اتبعك من املؤمنني هو اهللا، فهو ] ٦٤: األنفال"[$#Jّ٩كB÷sدZدüْڑ

وليس املراد أن اهللا واملؤمنني حسبك، كما يظنه بعض الغالطني؛ إذ هو وحده كاف نبيه . كافيكم كلكم
  :وهذا يف اللغة كقول الشاعر. وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول

  )١(فحسبك والضحاك سيف مهند
__________  

، وقد ذكره ابن القيم يف سياق كالمه ]إذا كانت اهليجاء وانشقت العصا[هذا عجز بيت وصدره ) ١(
  .٣٦-١/٣٥ يف زاد املعاد ٦٤على أية األنفال رقم 

)١/٣٨٤(  

  

....................................................................................  
  .يكفيك وزيداً مجيعاً درهم: ك وزيداً درهم، أيحسب: وتقول العرب

  .اخل..." وقد قال تعاىل يف التوكل "قوله 
  .هذا كله يف تقرير األصل األول وبيان أن التوحيد ال يتحقق إال بعبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سواه

:  قال جل وعالالتوكل كما: ويذكر الشيخ هنا بعض العبادات اليت أمر اهللا ا وأدلتها، فمن ذلك
))'n?tمur متكَّلُوا إِنْ كُنوفَت اللَّه tûüدZدB÷soB]"فالتوكل على اهللا وحده دون ]٢٣: املائدة ،

# ( اللَّهur مn?t': ((ما سواه، وهذا يؤخذ من أسلوب احلق يف قوله تعاىل
qè=©.uqtGsù]"كما ال يعبد ، فال يتوكل إال على اهللا"إياك نعبد: ((فهو مثل قوله] ٢٣: املائدة 

  .سواه
كافيه مما خياف، ومدح اهللا : ، أي]٣: الطالق"[ يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبهtBur `: ((وقال تعاىل

$# !©%دtûï: ((حسبنا اهللا ونعم الوكيل، فقال تعاىل: املؤمنني الذين قالوا عند ختويفهم جبمع الناس
اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد 

 أَنهمqs9ur ِ)): وقال تعاىل. فهو وحده حسبهم كلهم] ١٧٣: آل عمران"[$#٢uqّ٩إ‹@م
 اللَّه من فَضله ورسولُه إِنا إِلَى اللَّه رضوا ما َآتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتينا

  ].٥٩: التوبة"['u؛îدcqç6ڑ
 -فجعل اإليتاء هللا ورسوله، واإليتاء هو اإلعطاء الشرعي املتضمن اإلباحة واإلحالل الذي بلغه الرسول 



يطعِ الرسولَ  B¨`: ((، فالطاعة يف ذلك تكون للرسول كما تكون هللا قال تعاىل-صلى اهللا عليه وسلم 
 اللَّه أَطَاع وقال تعاىل] ٨٠: النساء"[فَقَد!)) :$tBurاكُمَآت   

....................................................................................  

)١/٣٨٥(  

  

 هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر)#qكgtFR$$sù]"ما حلله، واحلرام ما حرم فاحلالل] ٧: احلشر 
  ).١(والدين ما شرعه

 بالغاً، وإذا رزق اهللا - صلى اهللا عليه وسلم -فاإليتاء الشرعي يكون من اهللا تعاىل ابتداء ومن الرسول 
  .العبد ماالً حالالً فهذا إيتاء شرعي وكوين، وينفرد اإليتاء الكوين فيما حيصل للعبد من كسب حرام

، واهللا وحده كاف عبده، وهلذا كان احلسب والرغبة هللا وحده فال يتوكل إال وأما احلسب فهو الكايف
 النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك منr'¯"tƒ ‰ڑpk$: ((ومن ذلك قوله تعاىل. عليه وال يرغب إال إليه

وهذا اهللا وحده كافيك وكاف من اتبعك من املؤمنني، : أي] ٦٤: األنفال"[$#Jّ٩كB÷sدZدüْڑ
هو التفسري الصحيح لآلية، وليس معناها ما قاله بعضهم من أن املراد أن اهللا واملؤمنني حسبك، فإن هذا 

  .غلط بل اهللا وحده كاف نبيه وكاف عباده املؤمنني
حسب " $#!ه ç7َ،ymپڑ:((ويتبين الفرق بني القولني بالكالم يف إعراب املوصول، فقوله تعاىل

  .مضاف إليه، ولفظ اجلاللة خربمبتدأ وهي مضاف، والكاف 
 من -على الصحيح-ومن اتبعك، الواو عاطفة على الضمري ارور وهو الكاف، وال بأس : وقوله

حسبك ومن اتبعك من املؤمنني : العطف على الضمري املتصل ارور ولو من غري إعادة العامل، واملعىن
: أو أن الواو عاطفة جلملة على مجلة، أي. ضع جرهنا معطوفة على الضمري ارور يف مو" من"اُهللا، فـ 
  حسبك

....................................................................................  
اهللا ومن اتبعك من املؤمنني حسبهم اهللا كذلك، فتكون من مبتدأ، أو تكون الواو للمعية؛ فإن العرب 

. كفيك وزيداً معك درهم، فالواو للمعية وزيداً منصوب على املعيةي: حسبك وزيداً درهم، أي: تقول
  .فتكون من هنا يف موضع نصب

  :ومن ذلك قول الشاعر
  فحسبك والضحاك سيف مهند

__________  
  .٢/٤٤٦منهاج السنة ) ١(



)١/٣٨٦(  

  

: عناهمعطوف على لفظ اجلاللة، وهذا القول ضعيف، بل هو غلط؛ ألن م" من"وقيل إن الواو عاطفة و
  ).١!(فمن حسب املؤمنني إذن؟: أن اهللا واملؤمنني حسب الرسول، فيقال

وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِن حسبك اللَّه هو الَّذي أَيدك بِنصرِه : ((وقال تعاىل
 من نصرة - صلى اهللا عليه وسلم -فما حيصل للنيب ] ٦٢: األنفال"[ur/خ$$Jّ٩كB÷sدZدüْڑ
ملؤمنني، فإنه من كفاية اهللا فإنه سبحانه وتعاىل هو الذي قيض املؤمنني وأيدهم ووفقهم حىت قاموا مبا ا

  .- صلى اهللا عليه وسلم -جيب عليهم من نصرة النيب 
 ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم: ((وقال يف اخلوف واخلشية والتقوى

tbrâ"ح!$xفأثبت الطاعة هللا وللرسول، وأثبت اخلشية والتقوى هللا وحده، ] ٥٢: النور"[$#٩ّے
أَن اعبدوا اللَّه واتقُوه ) ٢(لَكُم نذير مبِني ) خoTخ': ((كما قال نوح عليه السالم

فإنه فجعل العبادة والتقوى هللا وحده، وجعل الطاعة للرسول، ] ٣-٢: نوح"[r&urدغ‹èمbqب
  .من يطع الرسول فقد أطاع اهللا

فَلَا : ((وقال تعاىل] ٤٤: املائدة"[فَلَا تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمنا قَليلًا : ((وقال تعاىل
 متإِنْ كُن افُونخو مافُوهختtûüدZدB÷soB]"وقال اخلليل عليه السالم] ١٧٥: آل عمران :

))y#ّ›٢ںur ا فَأَيلْطَانس كُملَيع لْ بِهزني ا لَمم بِاللَّه مكْترأَش كُمافُونَ أَنخلَا تو مكْترا أَشم افأَخ 
 متنِ إِنْ كُنبِالْأَم قنِ أَحڑالْفَرِيقَيcqكJn=÷èsقال اهللا تعاىل] ٨١: األنعام"[؟)) :tûïد%©! #$

  ].٨٢: األنعام" [tGôgoB‰كtbrم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم َآمنوا ولَ
__________  

، منهاج السنة ٨٢٧-٢/٨٢٦، اقتضاء الصراط املستقيم ١/١١٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
  .١٨-١٧، قاعدة عظيمة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص ٢٠٦-٧/٢٠١

)١/٣٨٧(  

  

ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على أصحاب : يف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قالو
: - صلى اهللا عليه وسلم -أينا مل يظلم نفسه؟ فقال النيب :  وقالوا- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

: ، وقال تعاىل)١"(مàtدٹOالشرك لَظُلْم ز) خc: ((إمنا هو الشرك، أمل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل
))'{"ƒخ(urب bqç7ydِ'$$sù]"و]٤٠:البقرة ،))'{"ƒخ(ur 
  ].٤١:البقرة"[bqà)¨?$$sùب



  .إخل...." وقال يف اخلوف واخلشية والتقوى"قوله 
....................................................................................  

 تخافُوهمxsù ں((اخلوف واخلشية والتقوى قال تعاىل :  وذكر أدلة هلامن العبادات اليت ذكرها الشيخ
 متإِنْ كُن افُونخوtûüدZدB÷soB]"ں: ((، وقال تعاىل]١٧٥: آل عمرانxsù اسا النوشخت 

 ur)خƒ"}': ((وقال تعاىل] ٤٤: املائدة"[واخشون ولَا تشتروا بَِآياتي ثَمنا قَليلًا 
] ٤٠: البقرة"[bqç7ydِ'$$sù بur)خƒ"}':((وقال تعاىل] ٤٠: البقرة"[bqà)¨?$$sùب

 يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك همtBur `: ((وقال سبحانه
tbrâ"ح!$x٥٢: النور"[$#٩ّے.[  

__________  
" واختذ اهللا إبراهيم خليال: "اب قول اهللا تعاىلكتاب أحاديث األنبياء، ب) ١/٢١(أخرجه البخاري ) ١(

  .١٢٤كتاب اإلميان برقم ) ١/١١٤(، ومسلم ٣٣٦٠برقم 

)١/٣٨٨(  

  

فجعل الطاعة هللا وللرسول، وأثبت اخلشية والتقوى هللا وحده، وقال جل وعال عن إبراهيم اخلليل عليه 
 أَنكُم أَشركْتم بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَانا فَأَي وكَيف أَخاف ما أَشركْتم ولَا تخافُونَ: (( السالم

الَّذين َآمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم ) ٨١(الْفَرِيقَينِ أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
tbrك‰tGôgoB] "الشرك كما يف الصحيحني عن ابن : ، واملراد بالظلم هنا]٨٢-٨١: األنعام

 صلى اهللا -ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على أصحاب رسول اهللا :  أنه قال- رضي اهللا عنه -مسعود 
إمنا هو الشرك، أمل : - صلى اهللا عليه وسلم -أينا مل يظلم نفسه؟ فقال النيب :  وقالوا-عليه وسلم 

  ).إن الشرك لظلم عظيم: (معوا إىل قول العبد الصاحلتس
ظلم العبد لنفسه بالشرك، وظلم العبد لنفسه باملعاصي، وظلم العبد لغريه من : والظلم ثالثة أنواع

  .املخلوقات باالعتداء على أمواهلم وأعراضهم ودمائهم وسائر حقوقهم
  ومن سلم منفمن سلم من الظلم كله فاز باألمن التام، واهلدى التام، 

....................................................................................  
الشرك األكرب ولكنه خلط إميانه ولبسه بشيء من ظلم النفس أو ظلم العباد، نقص من أمنه وهدايته 

  .بقدر ما معه من ذلك الظلم
  .ه وال هدى، ومآله إىل النار وبئس القرارومن لبس إميانه بشيء من الشرك األكرب فال أمن ل

)١/٣٨٩(  



  

فكل من أتى بالتوحيد وسلم من الشرك األكرب حصل له أمن، فأصل التوحيد يعصم صاحبه من اخللود 
فإن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا . يف النار، وكمال التوحيد يعصم صاحبه من دخول النار

ن قاهلا خالصاً من قلبه وصدقاً من قلبه مل يدخل النار؛ ألنه حقق التوحيد وابتعد يبتغي بذلك وجه اهللا، فم
عن كل ما ينقضه أو ينقصه، فمن أكل الربا أو مال اليتيم مل حيقق التوحيد، بل هو متوعد بالنار، وهو 

ر ما دونَ ذَلك لمن اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغف) خb¨: ((حتت مشيئة اهللا كما قال تعاىل
âن!$t±o]""١١٦: النساء.[  

من يطع اهللا ورسوله فقد : ( كان يقول يف خطبته- صلى اهللا عليه وسلم -ومن هذا الباب أن النيب 
ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء : (، وقال)١)(رشد، ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر اهللا شيئا

ففي الطاعة قرن اسم الرسول بامسه حبرف الواو، ويف ). ٢)(اء اهللا مث شاء حممدما ش: حممد، ولكن قولوا
املشيئة أمر أن جيعل ذلك حبرف مث، وذلك ألن طاعة الرسول طاعة هللا، فمن يطع الرسول فقد أطاع 

 خبالف املشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة هللا، وال مشيئة اهللا. اهللا، وطاعة اهللا طاعة للرسول
  .مستلزمة ملشيئة العباد، بل ما شاء اهللا كان وإن مل يشأ الناس، وما شاء الناس مل يكن إال أن يشاء اهللا

  .اخل..."  كان يقول- صلى اهللا عليه وسلم -ومن هذا الباب أن النيب "قوله 
__________  

، ويف ١٠٩٧أخرجه أبو داود يف سننه يف أبواب اجلمعة، باب الرجل خيطب على قوس، برقم ) ١(
  .٢١١٩كتاب النكاح، باب يف خطبة النكاح برقم 

ما شاء اهللا وشئت برقم : كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال) ١/٦٨٥(أخرجه بنحوه ابن ماجه ) ٢(
  .٣٦٢٨وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه ) ٣٩٣، ٥/٧٢(، وأخرجه أمحد يف مسنده ٢١١٨

)١/٣٩٠(  

  

 -خيتص الرب به، وما هو مشترك، فهو من حق اهللا تعاىل وحق الرسول يبني الشيخ هنا الفرق بني ما 
، وهذا يتبني يف الطاعة، فطاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله متالزمتان، فطاعة اهللا -صلى اهللا عليه وسلم 

: لنساءا"[ يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّهB ¨`: ((طاعة للرسول وطاعة الرسول طاعة هللا كما قال تعاىل
اعبدوا اللَّه واتقُوهbr & ب: ((وهلذا فإن األنبياء يأمرون بطاعتهم كما يف قوله تعاىل] ٨٠
  ].٣: نوح"[r&urدغ‹èمbqب

وليس أحد من اخللق يطاع طاعة مطلقة إال الرسول، أما غريه ممن يؤمر بطاعتهم فطاعتهم مقيدة، كما 
  ).١)(الطاعة يف املعروفإمنا : (- صلى اهللا عليه وسلم -قال الرسول 



...................................................................................................
................  

أطيعوا اهللا ورسوله، أو : وعلى ذلك جيوز أن تعطف طاعة الرسول على طاعة اهللا حبرف الواو فتقول
: األنفال" [u'ur™كs!q&م¼ اللَّهr&ur دغ‹èمq#:(((تعاىلأطيعوا اهللا والرسول كما قال 

  ].٣٣: حممد"[$#٩چ™§كtAqاللَّه وأَطيعوا & rدغ‹èمq#(((، وقال ]٤٦
ما شاء اهللا وشئت، : أما املشيئة فال جيوز عطف مشيئة أحد على مشيئة اهللا تعاىل حبرف الواو، فال تقول

ما شاء اهللا مث شاء فالن كما : ما شاء اهللا وحده، أو تقول: بل إما أن تقول. وال ما شاء اهللا وشاء فالن
فعطف مشيئة ) ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد، ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء حممد: (يف حديث

  .املخلوق على مشيئة اهللا تعاىل حبرف الواو من الشرك األصغر يف األلفاظ
ليست مشيئة أحد من "مشيئة اهللا حبرف الواو بأنه ويعلل الشيخ النهي عن عطف مشيئة العبد على 

  ".العباد مشيئة هللا، وال مشيئة اهللا مستلزمة ملشيئة العباد
__________  

كتاب األحكام، باب السمع والطاعة، لإلمام ما مل تكن معصية، ) ٦/٢٦١٢(أخرجه البخاري ) ١(
  ..٧١٤٥برقم 

)١/٣٩١(  

  

، فقد يشاء اهللا تعاىل ما ال يشاء العبد، وقد يشاء العبد ما ال يشاء فال تالزم بني مشيئة العبد ومشيئة اهللا
اهللا، ولكن ال تكون مشيئة العبد إال أن يشاء اهللا، فمشيئة اهللا تتعلق مبشيئة العبد، ومبا شاءه العبد، فاهللا 

نهما قد تعاىل شاء مشيئة العبد، وشاء حصول ما شاءه العبد، فتكون مشيئة العبد وما شاءه العبد كل م
 ولكن ال يكون ما شاء العبد ألن اهللا تعاىل مل -وذلك مبشيئة اهللا-شاءه اهللا، وأحياناً تكون مشيئة العبد 

يشأه، وأحياناً يكون األمر مبا مل يشأه العبد، فمشيئة اهللا تعاىل قد تتعلق مبشيئة العبد ومبا شاءه العبد 
  .وحصل منه، وأحياناً تتعلق بأحدمها دون اآلخر

....................................................................................  
فال تالزم بني مشيئة اهللا تعاىل ومشيئة العبد، فما شاء اهللا كان وإن مل يشأ الناس، وما شاء الناس مل يكن 

  .إال أن يشاء اهللا
هللا تعاىل حبرف الواو املقتضية للتسوية، وإذا كان األمر كذلك، مل يصح عطف مشيئة العبد على مشيئة ا

بل بثم املقتضية للترتيب والتراخي؛ ألن مشيئة العبد متراخية عن مشيئة اهللا، ومترتبة على مشيئة اهللا 
  .تعاىل



)١/٣٩٢(  

  

، فعلينا أن نؤمن به، ونطيعه، ونتبعه، ونرضيه، - صلى اهللا عليه وسلم -حق الرسول : األصل الثاين
، ]٨٠: النساء"[ يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّهB ¨`: ((حلكمه، وأمثال ذلك، قال تعاىلوحنبه، ونسلم 

، وقال ]٦٢: التوبة"[BمB÷sدZدüْڑ ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه إِنْ كَانوا ur$#: ((!وقال تعاىل
م وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُ% è@ِ)): تعاىل

وتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصوا 
 رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتں: ((، وقال تعاىل]٢٤: التوبة"[حxsù رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرو 

، وقال ]٦٥: النساء"[@n،َ=خٹVJ$بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا 
] ٣١: آل عمران"[ي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِ% è@ِ)): تعاىل

  .وأمثال ذلك
  .اخل ..." - صلى اهللا عليه وسلم -حق الرسول : األصل الثاين"قوله 

األصل الثاين هو اإلقرار بالرسالة وهو مضمون شهادة أن حممداً رسول اهللا، وهو األصل الثاين الذي 
 من أهل الكفر، واألصل األول هو توحيد األلوهية الذي هو مضمون شهادة أال يتميز به أهل اإلسالم

  .إله إال اهللا

)١/٣٩٣(  

  

وهذا األصل الثاين الذي هو مضمون شهادة أن حممداً رسول اهللا يتبني مبعرفة ما تقتضيه هذه الشهادة، 
س، وأنه خامت النبيني، وأنه ال فهي متضمنة اإلقرار برسالته إىل الناس كافة بل إىل الثقلني؛ اجلن واإلن

يسع أحداً اخلروج عما جاء به، كما تتضمن وتقتضي حمبته وإرضاءه والتحاكم إليه وطاعته طاعة 
إِنْ كُنتم تحبونَ % è@ِ)): ، وهذا عنوان حمبة اهللا تعاىل كما قال تعاىل)١(مطلقة، واتباع ما جاء به

اللَّه  
....................................................................................  

 كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعيه ]٣١: آل عمران"[فَات وطاعته تكون باتباع أمره واجتناب ،
وكما قال ] ٧: احلشر" [نتهوا  َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَاtBur$: ((!كما قال تعاىل

 كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهمtBur $: ((تعاىل
 tBurئ: ((وقال تعاىل] ٣٦: األحزاب"[٧oB خYZ$ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا 

 يمظالْع زالْفَو كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهط١٣(ي ( نمو



  ].١٤-١٣: النساء" [ùد‹yg$يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدخلْه نارا خالدا 
 يف كل صغري وكبري من أمور الدين، - صلى اهللا عليه وسلم -من مقتضيات هذه الشهادة حتكيمه و

 وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجرxsù ں: ((والرضا والتسليم حلكمه على حد قوله تعاىل
  ].٦٥: النساء"[@n،َ=خٹVJ$ضيت ويسلِّموا بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَ

__________  
  .٢/٨٣٤اقتضاء الصراط املستقيم ) ١(

)١/٣٩٤(  

  

، فإن اهللا تعاىل نفى - صلى اهللا عليه وسلم -ولعل هذه اآلية أعظم وأبلغ آية يف بيان حق الرسول 
النفي بالقسم بأعظم مقسم به ، وأكد هذا "xsùں: ((اإلميان عمن مل حيكم الرسول بأبلغ عبارة فقال

  ".n/u'urخy7((فقال 
ويف ختصيص هذا الوصف، وهو ربوبيته للرسول تنبيه على أن هذا التشريف وهذا التفصيل والتنويه هو 

 wں((وقوله " xsùں: ((يف قوله" ال"وكرر أداة النفي . من آثار ربوبيته تعاىل لنبيه
تحكيم، بل شرط مع ذلك عدم وجود احلرج يف مث مل يقتصر األمر على جمرد ال" ƒمB÷sدYمcqڑ

  .النفوس، كما شرط التسليم املطلق
....................................................................................  

فمن مل حيقق هذه الصفات فهو ناقص اإلميان أو عدمي اإلميان، ومن اآليات الدالة على وجوب تقدمي حمبة 
قوله :  على سائر اخللق آية احملبوبات الثمانية يف سورة براءة وهي- صلى اهللا عليه وسلم -ل الرسو
  ].٢٤: التوبة[اآلية"t!$oYِ/r&urنNà2قُلْ إِنْ كَانَ َآباؤكُمِ : (( تعاىل

ومن مقتضيات شهادة أن حممداً رسول اهللا التقيد بشرعه وعدم اإلحداث فيه؛ ألن كل حمدثة يف الدين 
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو : (- صلى اهللا عليه وسلم - وكل بدعة ضاللة، وقد قال بدعة
، فكل عبادة وكل عقيدة وكل دين يتدين به شخص مل يرد يف الشرع فهو بدعة مردودة على )١)(رد

  .صاحبها، وهي خمالفة حلقيقة شهادة أن حممداً رسول اهللا
 صلى اهللا عليه -من اعتقد أن أحداً يسعه اخلروج عن شريعة حممد وأعظم الناس ضالالً يف هذا األصل 

  .-وسلم 
فاملخالفون هلذا األصل الثاين شهادة أن حممداً رسول اهللا إما أن يكونوا مكذبني أو مبتدعني، كما أن 

  .التوحيد، إما أن يكونوا مشركني أو مستنكفني عن عبادته سبحانه وتعاىل: املخالفني لألصل األول
  فصل



__________  
وكان اإلنسان أكثر شيء "كتاب االعتصام، باب قول اهللا تعاىل ) ٦/٢٦٧٥(أخرجه البخاري ) ١(

  .١٧١٨كتاب األقضية برقم ) ٣/١٣٤٣(، وأخرجه مسلم ٢٦٩٧برقم " جدال

)١/٣٩٥(  

  

  .بقضائه وشرعه: إذا ثبت هذا فمن املعلوم أنه جيب اإلميان خبلق اهللا وأمره
  .جموسية، ومشركية، وإبليسية: ضون يف القدر انقسموا إىل ثالث فرقوأهل الضالل اخلائ

فاوسية، الذين كذّبوا بقدر اهللا، وإن آمنوا بأمره ويه، فغالم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدم 
  .أنكروا عموم مشيئة اهللا وخلقه وقدرته، وهؤالء هم املعتزلة ومن وافقهم

: لذين أقروا بالقضاء والقدر، وأنكروا األمر والنهي، قال اهللا تعاىلاملشركية، ا: والفرقة الثانية
: األنعام""[xنس&الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا َآباؤنا ولَا حرمنا منAqà)u‹y ™ م((

ثر فيمن يدعي احلقيقة فمن احتج على تعطيل األمر والنهي بالقدر فهو من هؤالء، وهذا قد ك] ١٤٨
  .من املتصوفة
اإلبليسية، وهم الذين أقروا باألمرين، لكن جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعاىل، : والفرقة الثالثة

وطعنوا يف حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل املقاالت، ونقل عن 
  ).١(أهل الكتاب

  .اخل..."  فمن املعلوم أنه جيب اإلميان خبلق اهللا وأمرهوإذا ثبت هذا"قوله 
إىل ما سبق من تقرير اإلميان بالشرع والقدر وتقرير التوحيد " إذا ثبت هذا: "يشري الشيخ هنا بقوله

  والرسالة، فإذا ثبت هذا فإنه جيب اإلميان خبلق اهللا وأمره،
....................................................................................  

أي بقضائه وشرعه، مث يبني الشيخ أن اخلائضني يف القدر والشرع من أهل الضالل انقسموا إىل ثالث 
  ).٢(جموسية ومشركية وإبليسية: فرق

__________  
تعاىل ذكر الشهرستاين الشبهات اليت أثارها إبليس يف مناظرته للمالئكة يف اعتراضه على قدر اهللا ) ١(

-١/١٦امللل والنحل . وحكمته وعدله، وذكر الشهرستاين أا مسطورة يف شرح األناجيل ويف التوراه
، منهاج السنة ١١٥-٨/١١٤، وقد طعن شيخ اإلسالم يف ثبوت ما ذكر كما يف جمموع الفتاوى ١٨
٦/٣٠٧.  
  .٢٦١-٨/٢٥٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(



)١/٣٩٦(  

  

وا بالقدر وآمنوا بالشرع، وهؤالء هم القدرية، والقدرية يراد م يف أغلب فاوسية هم الذين كذب
  .األحيان القدرية النفاة يف مقابل القدرية اجلربية الغالة

  .وهذا االنقسام يرجع إىل مراتب القدر األربع. غالة، ومقتصدون: وهؤالء القدرية النفاة فرقتان
إن اهللا تعاىل ال يعلم األشياء : هللا السابق وكتابته، فيقولون ينفون علم ا-وهم متقدموا القدرية-فالغالة 

 أنف يعين مستأنف مل يسبقه علم وال -عندهم-إال بعد وجودها، وعليه فال كتابة أيضاً، بل األمر 
  .كتابة

خيرجون : وأما املقتصدون، فهم عموم املعتزلة ومن وافقهم، فينفون عموم مشيئة اهللا تعاىل وخلقه، يعين
إن العباد هم اخلالقون ألفعاهلم، فهم يثبتون : العباد عن مشيئة اهللا تعاىل وخلقه وقدرته، فيقولونأفعال 

  :العلم السابق والكتاب األول فيثبتون املرتبتني األوليني من مراتب القدر األربعة وهي
  . علم اهللا السابق بكل شيء-١
  . كتابة كل شيء مقدر وكائن حىت تقوم الساعة-٢
  .شيئة اهللا، وهو ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن عموم م-٣
  . عموم خلق اهللا تعاىل لألشياء، فإنه تعاىل خالق كل شيء مبا يف ذلك أفعال العباد-٤

....................................................................................  
وليني وأنكروا املرتبتني األخريتني، أما الغالة فإم أنكروا كل فاملقتصدون من القدرية أقروا باملرتبتني األ

املراتب، فانفردوا بإنكار مرتبة العلم والكتابة، وشاركوا سائر القدرية يف إنكار مرتبة عموم املشيئة 
  .وعموم اخللق

وا وإن ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصم: "وقد كفر األئمة غالة القدرية كما قال الشافعي
  ".أنكروه كفروا

)١/٣٩٧(  

  

وطائفة القدرية تعرف عند أهل العلم باوسية أو جموس هذه األمة، وقد ورد يف ذمهم آثار مرفوعة 
القدرية جموس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال : (وموقوفة كما روي يف احلديث

  ).١)(تشهدوهم
النور والظلمة، وهؤالء يقولون خبالقني؛ حيث : ولون خبالقنيووجه تسميتهم باوس؛ أن اوس يق

  .جعلوا العباد خالقني ألفعاهلم، فأشبهوا اوس يف القول بتعدد اخلالق



املشركية وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع، وهؤالء هم اجلربية وقد ذكر اهللا : والفرقة الثانية
ين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا َآباؤنا ولَا حرمنا من الَّذAqà)u‹y ™م: ((تعاىل سلفهم بقوله

، فمن احتج بالقدر على األمر الشرعي وعارض األمر بالقدر فهو من هؤالء ]١٤٨: األنعام""[xنس&
  .اجلربية املشبهني باملشركني

....................................................................................  
وهذا املذهب وقع فيه كثري من املتصوفة الذين يدعون احلقيقة، فيقفون عند شهود احلقيقة الكونية، 

  .ويفنون يف توحيد الربوبية، ويعرضون عن األمر والنهي
عنوا يف حكمة بالشرع والقدر، ولكنهم ط: وهم الذين أقروا باألمرين، أي: الطائفة الثالثة اإلبليسية

الرب وعدله، وجعلوا ذلك تناقضاً من الرب سبحانه وتعاىل، ومسوا بذلك ألم سلكوا يف ذلك مسلك 
 أَغْويتنِي ٦sùخyJ$: ((!مقدمهم إبليس الذي عارض بني األمر والقدر، فقال كما حكى اهللا تعاىل عنه

 اطَكرص منَّ لَهدلَأَقْعtLىة(tFَم،Kّوقال] ١٦: األعراف"[$#٩)) :ةb<u ' ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم
 مهنلَأُغْوِيضِ وي الْأَرف ملَهtûüدèuHّdr&]"٣٩: احلجر.[  

__________  
 ١/٨٥، واحلاكم يف مستدركه ٤٦٩١أخرجه أبو داود يف كتاب السنة، باب يف القدر برقم ) ١(

، وضعفه األلباين يف حتقيقه للسنة البن أيب ٣٢٩ ، وابن أيب عاصم يف السنة برقم٥/٤٠٧وبنحوه أمحد 
  .١/١٤٥عاصم 

)١/٣٩٨(  

  

فهو يؤمن ويعرف بأنه مأمور بالسجود، ويعلم أن ما حصل منه كان بقدر اهللا، فاعترض وطعن يف حكمة 
  .اهللا تعاىل

  .وهذا سبيل بعض املالحدة الذين يعارضون بني الشرع والقدر
لضالل، وأما أهل اهلدى والفالح فيؤمنون ذا وهذا، فيؤمنون بأن اهللا واملقصود أن هذا مما يقوله أهل ا

خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل 
  .شيء علماً، وكل شيء أحصاه يف كتاب مبني

بوبيته، وأنه خالق كل شيء ويتضمن هذا األصل من إثبات علم اهللا، وقدرته، ومشيئته، ووحدانيته، ور
  .وربه ومليكه ما هو من أصول اإلميان

 Lym¨س#: ((ومع هذا ال ينكرون ما خلقه اهللا من األسباب، اليت خيلق ا املسببات، كما قال تعاىل
] ٥٧: األعراف"[ه من كُلِّ الثَّمرات إِذَا أَقَلَّت سحابا ثقَالًا سقْناه لبلَد ميت فَأَنزلْنا بِه الْماَء فَأَخرجنا بِ



: وقال تعاىل] ١٦: املائدة"[O"n=،،9$# بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ ةôgtƒ‰د: (("وقال تعاىل
  .فأخرب أنه يفعل باألسباب] ٢٦: البقرة"[ بِه كَثريا ويهدي بِه كَثريا ƒإزم'@((

  .ا خل..." ا يقوله أهل الضاللواملقصود أن هذا مم"قوله 
بعد أن ذكر الشيخ فرق الضالل الثالثة اخلائضني يف القدر ذكر املذهب احلق، مذهب أهل السنة 

علَى هدى & s9'ré"´¯حy7: ((واجلماعة الذين وصفهم بقوله أهل اهلدى والفالح، كما قال تعاىل
 مه كأُولَئو هِمبر نڑمcqكsكےّ=خJّ٥: قرةالب"[$#٩.[  

  .فهم يؤمنون ذا وهذا أي بالشرع والقدر
مث فصل الشيخ وبني حقيقة إميام بالقدر، وهو اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما 

شاء كان وما مل يشأن مل يكن، وأنه على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علماً، وكل شيء أحصاه يف 
  .كتاب مبني

....................................................................................  

)١/٣٩٩(  

  

اإلميان بعموم علم اهللا، وكتابه، ومشيئته، : فاإلميان ذا األصل يتضمن اإلميان مبراتب القدر األربعة وهي
  .وخلقه

ليكه، فهم ال ينكرون ما ومع إميان أهل اهلدى والفالح بالقدر وأن اهللا تعاىل خالق كل شيء وربه وم
  .خلقه اهللا تعاىل من األسباب اليت خيلق ا املسببات، بل هم يثبتون األسباب

ويدخل يف إثبات األسباب إثبات األمر والنهي، وهذه من املسائل الكبرية اليت انقسم فيها الناس 
  .واختلفوا فيها تبعاً الختالفهم يف القدر

إنزال املاء بالسحاب، : سباب شرعية، فمن األسباب الكونيةأسباب كونية، وأ: واألسباب نوعان
 الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إِذَا uqèdur: ((وإثبات الزرع باملاء كما قال تعاىل

، ]٥٧: األعراف"[أَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات أَقَلَّت سحابا ثقَالًا سقْناه لبلَد ميت فَأَنزلْنا بِه الْماَء فَ
  .وهكذا سائر األسباب اليت حتصل من املخلوقات هي أسباب كونية. فالباء يف قوله به سببية

 بِه كَثريا ويهدي ƒإزم'@: ((اإلضالل واهلداية بالقرآن كما قال تعاىل : ومن أدلة األسباب الشرعية
، فالقرآن يف ذاته خري ورمحة وهدى فقد يكون النافع ضاراً ألسباب خارجية، ]٢٦: البقرة["بِه كَثريا 

ولعدم سلوك الطريقة الصحيحة لالنتفاع به، فالقرآن سبب هلداية من أراد اهللا هدايته فيحصل له 
: عاىل االنتفاع به، ويكون سبباً لضالل من أراد اهللا إضالله وشقاوته فيكذب ويعرض عنه، وكما قال ت

  ].١٦: املائدة"[O"n=،،9$# بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ ةôgtƒ‰د(("



  .فالطاعات واملعاصي أسباب شرعية، والواقع منها يكون أسباباً شرعية وكونية
....................................................................................  

)١/٤٠٠(  

  

أهل اهلدى والفالح كما يثبتون القدر وعموم خلق اهللا تعاىل لألشياء فإم يثبتون األسباب، وأن اهللا ف
  .تعاىل خيلق ا، فيخلق األرزاق بأسباب، وخيلق الولد بأسباب وهكذا

يفعل عندها ال ا، فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه اهللا من القوى والطبائع، : ومن قال 
  . شبيه بإنكار ما خلقه اهللا من القوى اليت يف احليوان، اليت يفعل احليوان ا مثل قدرة العبدوهو
  .اخل..." يفعل عندها ال ا: ومن قال"قوله 

  :اختلف الناس يف مسألة األسباب على ثالثة أقوال
احلق وهو مذهب أهل أن األسباب مؤثرة يف مسبباا مبشيئة اهللا تعاىل وتقديره، وهذا هو املذهب : األول

  .السنة واجلماعة
إنكار األسباب وهو متضمن إلنكار تأثري األسباب، وهذا مذهب اجلربية الغالة الذين نفوا فعل : الثاين

  .العبد ومشيئته واختياره
اعتقاد أن األسباب مؤثرة يف مسبباا بذاا وطبعها، وقد أخذ بنصيب من ذلك القدرية الذي : الثالث

إن اهللا تعاىل خيلق : ل العباد عن خلق اهللا تعاىل وزعموا أن العبد خيلق فعل نفسه، فمن قالأخرجوا أفعا
عند األسباب ال ا، فقد خالف الشرع واحلس، فهم يقولون إن اهللا تعاىل خيلق الشبع عند األكل ال 

 األرض ال أن املاء كما يقولون إن اهللا خيلق النبات عند وجود املاء يف. باألكل فليس األكل سبباً للشبع
فَأَخرجنا بِه من كُلِّ الثَّمرات : ((مؤثر يف حصول النبات وهكذا،فالباء عند هؤالء يف مثل قوله تعاىل

  .للمصاحبة وليست للسبية] ٥٧: األعراف"[
. كما أن الم التعليل عند هؤالء تكون للعاقبة والضرورة ألن من ينكر األسباب ينكر احلكمة أيضاً

  .يس عندهم علة غائية وال فاعلية بل ليس مث إال املشيئة النافذة العامةفل
....................................................................................  

  .وإثبات املشيئة حق، ولكن ال مينع أن يكون شيء بتأثري شيء آخر، واجلميع مبشيئة اهللا تعاىل

)١/٤٠١(  

  



 األسباب أنكروا ما خلقه اهللا تعاىل من القوى والطبائع، فأنكروا ما خلقه اهللا من القوى اليت فمنكرو
  .يفعل ا احليوان مثل قدرة العبد

إن أفعال العبد خملوقة هللا تعاىل وال تأثري لقدرة العبد، حىت : واجلربية أنكروا قدرة العبد وإرادته وقالوا
  .يئةأنه ليس للعبد قدرة وال مش: قالوا

  .فقول اجلربية داخل يف عموم إنكار األسباب ألن قدرة العبد سبب لفعله
كما أن من جعلها هي املبدعة لذلك فقد أشرك باهللا، وأضاف فعله إىل غريه، وذلك أنه ما من سبب من 
 األسباب إال وهو مفتقر إىل سبب آخر يف حصول مسببه، والبد له من مانع مينع مقتضاه إذا مل يدفعه اهللا

 كُلِّ شيٍء Burد`: ((عنه، فليس يف الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إال اهللا وحده، قال تعاىل
 لَّكُمنِ لَعيجوا زلَقْنخtbrمچ©.x‹sفتعلمون أن خالق األزواج واحد: أي] ٤٩: الذاريات"[؟.  

 كان جاهالً، فإنه -ال واحدإن اهللا ال يصدر عنه إال واحد، ألن الواحد ال يصدر عنه إ: وهلذا من قال
ليس يف الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، ال واحد وال اثنان، إال اهللا الذي خلق األزواج كلها مما 
تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون، فالنار اليت جعل اهللا فيها حرارة، ال حيصل اإلحراق إال ا 

الياقوت وحنومها مل حترقهما، وقد يطلى اجلسم مبا ومبحل يقبل االحتراق، فإذا وقعت على السمندل و
مينع إحراقه، والشمس اليت يكون عنها الشعاع البد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل 

  .حاجز من سحاب أو سقف مل حيصل الشعاع حتته، وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع
  .اخل..." اهللاكما أن من جعلها هي املبدعة لذلك فقد أشرك ب"قوله 
فمن جعل األسباب هي املبدعة واخلالقة للمسببات، ومن ذلك من جعل قدرة العبد هي املبدعة : أي

لفعله، كقول القدرية املعتزلة إن العبد خيلق فعل نفسه، فهذا شرك باهللا، حيث جعل السبب هو املبدع 
  .واملوجد للمسبب استقالالً

)١/٤٠٢(  

  

. االعتماد على األسباب شرك يف التوحيد، هذا من نوع الشرك يف العبادةإن : وهلذا قال بعض العلماء
  وجعل األسباب هي املؤثرة يف مسبباا من نوع الشرك

....................................................................................  
 العقل والشرع، واإلعراض عن األسباب يف الربوبية، وإنكار أن تكون األسباب أسباباً وحموها قدح يف

  .وتعطيلها بالكلية قدح يف الشرع، ألن الشرع جاء باألخذ باألسباب
وقد ذكر الشيخ أنه ال يوجد يف املخلوقات سبب واحد مؤثر يف شيء آخر مستقالً بالسببية، بل ما من 

 ما من سبب إال وله مانع سبب من األسباب إال وهو مفتقر إىل سبب آخر يف حصول مسببه، وأيضاً فإنه



  .مينع مقتضاه إذا مل يدفعه اهللا عنه
 كُلِّ Burد`: ((وذا يتبني أنه ليس يف الوجود شيء يستقل بفعل شيء إال اهللا وحده كما قال تعاىل

 لَّكُمنِ لَعيجوا زلَقْنٍء خيشtbrمچ©.x‹sفتعلمون أن خالق األزواج واحد: ، أي]٤٩: الذاريات"[؟ .
- ذلك يتبني فساد قول الفالسفة بأن الواحد ال يصدر عنه إال واحد، فاهللا الواحد مل يصدر عنه ومن

  ).١(فهذا الكالم باطل عقالً وشرعاً ومتناقض.  إال واحد وهو العقل األول-عندهم
أما يف حق هللا تعاىل فبطالنه ظاهر، فاهللا تعاىل خالق كل شيء فليس يف الوجود واحد صدر عنه وحده 

  .ء، ال واحد وال اثنان إال اهللا وحده الذي خلق األزواج كلهاشي
وأما بالنسبة للمخلوق فليس هناك خملوق يصدر عنه شيء استقالالً، بل البد له من سبب أو أسباب 

  .أخرى تعينه يف حصول مسببه، والبد من زوال املوانع اليت متنع تأثريه
....................................................................................  

  :وقد ضرب الشيخ لذلك مثلني
__________  

  .٩/٣٣٩درء التعارض ) ١(

)١/٤٠٣(  

  

النار اليت جعل اهللا فيها احلرارة، فإنه ال حيصل اإلحراق ا إال مبالقاة حمل قابل لالحتراق، فإذا : أحدمها
وهو حجر صلب شفاف ال - أو على الياقوت -بالناروهو طائر ال يتأثر -وقعت مثالً على السمندل 

  . فإا ال حترقهما، وكذا إذا طلي اجلسم مبادة متنع إحراقه بطل مفعول النار فيه-تذيبه النار
فإن تأثري شعاعها متوقف على مالقاة جسم قابل النعكاس الشعاع عليه، فإذا : الشمس: واملثال الثاين

  .وذ الشعاع مل حيصل تأثريهحصل حاجز من سحاب أو سقف مينع نف
  ).١(فال يوجد سبب مستقل بالتأثري، بل البد من وجود أسباب أخرى وزوال موانع

واملقصود هنا أنه البد من اإلميان بالقدر، فإن اإلميان بالقدر من متام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي 
حيده، ومن وحد اهللا وكذب بالقدر نقض هو نظام التوحيد، فمن وحد اهللا وآمن بالقدر مت تو: اهللا عنهما

  ).٢(تكذيبه توحيده
والبد من اإلميان بالشرع، وهو اإلميان باألمر والنهي، والوعد والوعيد، كما بعث اهللا بذلك رسله، 

  .وأنزل كتبه
واإلنسان مضطر إىل شرع يف حياته الدنيا، فإنه البد له من حركة جيلب ا منفعته، وحركة يدفع ا 

ه، والشرع هو الذي مييز بني األفعال اليت تنفعه واألفعال اليت تضره، وهو عدل اهللا يف خلقه، مضرت



  .ونوره بني عباده، فال ميكن اآلدميني أن يعيشوا بال شرع مييزون به بني ما يفعلونه ويتركونه
__________  

  .١٧٧-١٦٦، ١٣٩-٨/١٣٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
، واآلجري يف الشريعة ١٦١٩، وابن بطة يف اإلبانة برقم ١١١٢ يف السنة برقم أخرجه الاللكائي) ٢(

  .٢١٥ص 

)١/٤٠٤(  

  

وليس املراد بالشرع جمرد العدل بني الناس يف معامالم، بل اإلنسان املنفرد البد له من فعل وترك، فإن 
، )١)(اء حارث ومهّامأصدق األمس: (- صلى اهللا عليه وسلم -اإلنسان مهّام حارث، كما قال النيب 

وهو معىن قوهلم متحرك باإلرادة، فإذا كان له إرادة هو متحرك ا، فالبد أن يعرف ما يريده، هل هو 
  .نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟

  وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرم، كما يعرفون انتفاعهم باألكل
....................................................................................  

والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرم، وبعضه يعرفونه باالستدالل الذي 
  .يهتدون به بعقوهلم، وبعضه ال يعرفونه إال بتعريف الرسل وبيام هلم، وهدايتهم إياهم

  .اخل." ..واملقصود هنا أنه البد من اإلميان بالقدر"قوله 
: واإلميان بالقدر من متام التوحيد أي. يذكر الشيخ هنا أنه البد من اإلميان بالقدر خالفاً للقدرية النفاة

  .توحيد الربوبية، كما أن التكذيب بالقدر موقع يف الشرك يف الربوبية
به ينتظم : واستشهد الشيخ رمحه اهللا بقول ابن عباس رضي اهللا عنهما عن القدر إنه نظام التوحيد، أي

  .التوحيد وتستقيم عقيدة املسلم، فمن وحد اهللا وآمن بالقدر مت توحيده
فمن آمن بأن اهللا تعاىل خالق كل شيء مث زعم . ومن وحد اهللا تعاىل وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده

  .أن العبد خيلق فعل نفسه فإن ذلك ينقض توحيده
  .ة، فيجمع املسلم بني اإلميان بالشرع والقدروالبد من اإلميان بالشرع خالفاً للجربية الغال

ويبني الشيخ املراد بالشرع بأنه اإلميان باألمر والنهي والوعد والوعيد، وهذا هو مضمون ما بعث اهللا به 
  .رسله وأنزل به كتبه
__________  

مسنده ، وأمحد يف ٤٩٥٠أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب األدب، باب يف تغيري األمساء برقم ) ١(
)٤/٣٤٥(  



)١/٤٠٥(  

  

واإلنسان مفتقر ومضطر إىل شرع يف حياته الدنيا، ولو كان يعيش وحده فالبد له من شرع مييز به بني 
  ).١(ما يفعل وما يترك، وما ينفعه وما يضره

....................................................................................  
لشرع جمرد العدل بني الناس يف معامالم، وفض خصومام وبيان أحكام جنايام، وليس املراد با

  .ومعامالم مع غريهم، فهذا كله من الشرع، وليس الشرع مقصوراً عليه
فاإلنسان وإن كان منفرداً فالبد له من فعل وترك، فإن اإلنسان بطبعه مهام حارث، مريد فعال كما قال 

  ).أصدق األمساء حارث ومهام: (- وسلم  صلى اهللا عليه-النيب 
فإذا كان اإلنسان له إرادة وهو متحرك ا، فالبد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار، وهل 
يصلحه أو يفسده، فهو حمتاج إىل ما مييز به بني النافع والضار، والصاحل والفاسد من إراداته وأفعاله 

  .ا هو الشرعوتروكه يف حياته الدنيا واآلخرة، وهذ
  ..وقول الشيخ إنه ال ميكن لآلدميني أن يعيشوا بال شرع

إن كان املراد أنه ال ميكن أن يعيشوا عيشة سعيدة بال شرع اهللا فهذا واضح، فإن األمم الكافرة وإن 
عاشت ما عاشت، ومتعت مبا متعت به فحياا مليئة بالنغص ومآهلا إىل جحيم وشقاء، وبقدر بعد الناس 

  .اهللا تعاىل يكون شقاؤهم، وبقدر متسكهم بشرع اهللا تكون سعادمعن شرع 
 ينظم حيام فإنه حيصل هلم من -وإن كان من وضع البشر-وإن أريد أنه البد هلم من شرع ونظام 

  .استقامة العيش حبسب ما فيه
 موجب وكل ما عند األمم الكافرة من أنظمة صاحلة تتضمن إقامة عدل وإيصال حق، ومنع ظلم، فإنه

  .شرع اهللا، وقد يكون مأخوذاً من شرع اهللا، فإم قد يأخذون من شرع اهللا ما ال يتعارض مع أهوائهم
....................................................................................  

__________  
  .٢٠/٦٧، ١٩/٩٩جمموع الفتاوى ) ١(

)١/٤٠٦(  

  

لضارة منها ما يعرف بالفطرة كما يعرف االنتفاع باألكل والشرب، ومنها ما يعرف واألفعال النافعة وا
  .بالتجربة والعقل واالستدالل والدراسة كسائر الصناعات

  .كالطاعات، واملعاصي، ومعرفة ما حيبه اهللا ويرضاه وما يسخطه: ومنها ما ال يعرف إال بالشرع



 َآدم خذُوا زِينتكُم عندt6"tƒ _سحû: (( كما قال تعاىلوجاء الشرع أيضاً بتأكيد ما علم بالفطرة أيضاً
، فال جيوز لإلنسان أن يأكل أو ]٣١: األعراف"[@ô£èخژqèù# (كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا 

يشرب إىل حد السرف املضر، كما ال جيوز أن يترك من األكل والشرب ما يضر به، حىت الصيام إن 
  . كاملريض، فإن عليه أن يأكل ويشرب ويدع الصيامكان يضر به

ويف هذا املقام تكلم الناس يف األفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس هلا حسن وقبح يعرف 
بالعقل؟، كما قد بسط يف غري هذا املوضع، وبينا ما وقع يف هذا املوضع من االشتباه، فإم اتفقوا على 

عل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً ملا حيبه الفاعل ويلتذّ به، أن كون الفعل يالئم الفا
  .وسبباً ملا يبغضه ويؤذيه

وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، وبالشرع أخرى، وما مجيعاً أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه 
الدار اآلخرة ال تعلم إال التفصيل، ومعرفة الغاية اليت تكون عاقبة األفعال من السعادة والشقاوة يف 

بالشرع، فما أخربت به الرسل من تفاصيل اليوم اآلخر، وأمرت به من تفاصيل الشرائع ال يعلمه الناس 
بعقوهلم، كما أن ما أخربت به الرسل من تفصيل أمساء اهللا و صفاته ال يعلمه الناس بعقوهلم، وإن كانوا 

  .قد يعلمون بعقوهلم مجل ذلك

)١/٤٠٧(  

  

 x‹x.ur؛٩دy7: ((لتفصيل الذي حيصل به اإلميان، وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعاىلوهذا ا
أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِميانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء 

إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ علَى نفِْسي وإِن اهتديتè % @ِ)): وقوله تعاىل] ٥٢: ورىالش"[yمن عبادنا 
إِنما أُنذركُمè % @ِ)): ، وقوله تعاىل]٥٠: سبأ%"[sجچƒ=فَبِما يوحي إِلَي ربي إِنه سميع ز

  ].٤٥: األنبياء"[بِالْوحيِ 
 والقبح معىن غري هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ولكن طائفة تومهت أن للحسن

ما جاء به الشرع من احلسن والقبح خيرج عن هذا، فكلتا الطائفتني اللتني أثبتتا احلسن والقبح العقليني 
  .أو الشرعيني وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت

  .اخل..." ويف هذا املقام تكلم الناس يف األفعال"قوله 
....................................................................................  

هل يعرف حسنها وقبحها بالفعل، أم ليس هلا حسن : يذكر الشيخ هنا اختالف الناس يف أحكام األفعال
: القبح، أيوقبح يعرف بالفعل؟ وهذه مسألة كبرية تعرف مبسألة التحسني والتقبيح، أو مسألة احلسن و

  .حسن األفعال وقبحها



فمن الناس من جعل العقل مدركاً حلسن األفعال وقبحها، ومنهم من أحال معرفة حسن األفعال وقبحها 
  .بالعقل، وزعم أن ذلك ال يدرك إال بالشرع

وقبل اخلوض يف ذلك يذكر الشيخ أن هناك أمراً متفقاً عليه بني اجلميع وهو أن كون الفعل يالئم 
سبباً ملا حيبه الفاعل ويلتذ به، ومعىن :  أو ينافره يعلم بالعقل، ومعىن كون الفعل مالئماً للفاعل أيالفاعل

  .سبباً ملا يبغضه ويؤذيه ويضر به ويؤمله: كونه منافراً أي

)١/٤٠٨(  

  

م بالشرع، وهذا القدر واملعىن يف الفعل، وهو املالءمة واملنافرة، منه ما يعلم بالعقل والتجربة، ومنه ما يعل
  ).١(ومنه ما يعلم بالفطرة، ومنه ما يعلم بكل ذلك

وأما معرفة تفاصيل ذلك، والغاية اليت تكون عاقبة األفعال من السعادة والشقاوة يف الدار اآلخرة 
  .والثواب والعقاب، فهذا ال يعلم إال بالشرع

ا أخربت به الرسل من فعقول الناس قاصرة عن معرفة تفاصيل اليوم اآلخر، وتفاصيل الشرائع، وم
  .تفصيل أمساء اهللا وصفاته

  .فهذا كله ال يعلمه الناس بعقوهلم، وإن كانوا قد يعملون كل ذلك على سبيل اإلمجال
....................................................................................  

اهلدى والنور الذي جاء من عند اهللا كما قال فتفاصيل هذه األشياء مصدرها الشرع الذي هو الروح و
فال ميكن الوصول إىل . اآلية] ٥٢: الشورى..."[وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا : (( تعاىل

  .تفاصيل العلوم الشرعية إال بالوحي
  :والعلوم الشرعية األساسية ثالثة أقسام

  .ه العلم بأمساء اهللا وصفاته وأفعال-١
  . العلم بأمر اهللا تعاىل ويه ودينه-٢
  . العلم باجلزاء-٣

إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ % è@ِ)): فاهلداية إىل تفاصيل هذه األمور ال تكون إال بالوحي كما قال تعاىل
: وقال تعاىل] ٥٠ :سبأ%"[sجچƒ=علَى نفِْسي وإِن اهتديت فَبِما يوحي إِلَي ربي إِنه سميع ز

((ِ@è % ِيحبِالْو كُمرذا أُنم٤٥: األنبياء"[إِن.[  
فمن جعل حسن األفعال وقبحها يعلم بالعقل وهم املعتزلة، ومن جعله يعلم بالشرع وهم األشاعرة، كل 

 منهما أخرج معىن املالءمة واملنافرة عن مسألة احلسن والقبح، فليس معىن احلسن والقبح كون الشيء
  .مالئماً أو منافراً عندمها وهذا غلط



__________  
  .٢٩-٣/٢٨، منهاج السنة ٣١٢-٣٠٨، ٨/٩٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤٠٩(  

  

ويالحظ أن كال املذهبني أخطأ يف مسألة احلسن والقبح، والصواب أن األفعال منها ما هو حسن ومنها 
ل، وأن كل ما كان حسن يف العقل فإن الشرع يأمر به ما هو قبيح، حسناً وقبحاً ذاتياً، يعرف بالعق

فال تعارض بني العقل . ويزيده األمر به حسنا، وكل ما هو قبيح فإن الشرع ينهى عنه فيزيده قبحاً
  والشرع يف هذه املسألة وال

....................................................................................  
فالصواب إثبات احلسن والقبح . وال خيرج حسن الفعل وقبحه عن كونه مالئماً أو منافراً. غريها

  . فعل حسن بالشرع والعقل، وكذا التوحيد واإلحسان إىل اخللق-مثالً-العقليني والشرعيني، فالصالة 
فعل واإلحسان فعل مالئم، والظلم والعدوان . والشرك فعل قبيح عقالً وشرعاً وكذا الظلم والزنا

فاملعتزلة أصابوا يف جعلهم احلسن . منافر، ولكن اجلزاء على فعل احلسن أو القبيح ال يكون إال بالشرع
كما غلطوا أيضاً حيث مل . والقبح مدركاً بالعقل، وأخطأوا حيث أخرجوه عن معىن املالءمة واملنافرة
  .قليثبتوا احلسن والقبح الشرعيني وجعلوا الشرع جمرد كاشف ملا أدركه الع

كما غلطوا يف جعلهم العقل موجباً لألحكام الشرعية، فأثبتوا إجياباً وحترمياً وثواباً وعقاباً مبجرد العقل، 
  .فما دل العقل على حسنه فهو واجب، وما دل على قبحه فهو حمرم، وفعله موجب للعقاب

)١/٤١٠(  

  

اً وال حترمياً، فال وجوب إال والصواب أن العقل وإن دل على حسن الفعل وقبحه فإنه ال يقتضي وجوب
بالشرع، وال حترمي إال بالشرع، فاألحكام التشريعية ال تؤخذ إال من الشرع، والعقاب ال يكون إال بعد 

، ]١٥: اإلسراء"['u™كZwq كُنا معذِّبِني حتى نبعثَ tBur$: ((كما قال تعاىل. ورود الشرع
لقبيحة سبب للعقاب، ولكن هذه السببية مربوطة بالشرع ال فاألفعال احلسنة سبب للثواب، واألفعال ا

سيما مسألة العقاب، فالعقاب ال يترتب على جمرد األفعال مطلقاً، بل البد من قيام احلجة وبلوغ الرسالة 
   كَانَ اللَّه ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتىtBur$: ((كما قال تعاىل

....................................................................................  
 أَنْ تصيبهم مصيبةٌ بِما قَدمتIwِqs9ur : ((، وقال تعاىل]١١٥: التوبة"[cqà)Gtƒڑيبين لَهم ما 



بِعتولًا فَنسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي يهِمدأَي نكُونَ منو كاتَآي 
tûüدZدB÷sكJّ١](٤٧: القصص"[$#٩.(  

مث إن كلتا الطائفتني ملا كانت تنكر أن يوصف اهللا باحملبة والرضا والسخط والفرح وحنو ذلك مما جاءت 
تنازعوا بعد اتفاقهم على أن اهللا ال يفعل ما هو منه -به النصوص اإلهلية، ودلت عليه الشواهد العقلية 

هل ذلك ممتنع لذاته وأنه ال تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعاىل مرته عن ذلك قبيح، 
  .ال يفعله رد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولني

__________  
  .١١٨-٢/٢، مفتاح دار السعادة ٤٣٦-٨/٤٣٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤١١(  

  

لقولني املتقدمني، أولئك مل يفرقوا يف خلقه وأمره بني اهلدى والضالل، والقوالن يف االحنراف من جنس ا
والطاعة واملعصية، واألبرار والفجار، وأهل اجلنة وأهل النار، والرمحة والعذاب، فال جعلوه حمموداً على 

. ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، وال ما فعله من اإلحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة
واآلخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، وال حقيقة له، وسووه خبلقه فيما حيسن ويقبح، 

  .وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه
  .اخل..." مث إن كلتا الطائفتني ملا كانت تنكر"قوله 

ىل باحملبة والرضا  أن املعتزلة واألشاعرة، وهم ينكرون أن يوصف اهللا تعا-رمحه اهللا-يبني الشيخ 
 ال يفعل ما هو قبيح، تنازعوا -تعاىل-والسخط والفرح وحنو ذلك، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن اهللا 

هل ال يفعله ألنه ممتنع لذاته، وال تتصور قدرته عليه، أو أنه سبحانه وتعاىل ال يفعله وأنه مرته عنه رد 
  .كونه قبيحاً عقالً؟ على قولني

ميع على امتناع الظلم من اهللا تعاىل، لكن األشاعرة قالوا إنه ال يفعله ألنه مستحيل عليه، فمثالً اتفق اجل
وهذا . وغري متصور منه، وال يقدر عليه، ألنه إمنا يتصرف يف ملكه، ومن الظلم التصرف يف ملك الغري

 ربك بِظَلَّامٍ tBur$: ((القول باطل؛ ألن املستحيل ال ميتدح بتركه والترته عنه واهللا تعاىل يقول
  ].٤٦: فصلت"[j9د=٧yèùخ‰‹د

....................................................................................  
ال يفعله ألنه قبيح عقالً، فهم يف احلقيقة قاسوا اخلالق على املخلوق، فجعلوا كل ما قبح : واملعتزلة قالوا

ا ظنوه بعقوهلم قبيحاً منعوه عن اهللا تعاىل، وهذا هو الذي آل م إىل إنكار من اخللق قبح من اخلالق فم
القدر فنسبوا إىل اهللا العجز، وأخرجوا كثرياً من املوجودات عن ملكه ومشيئته، وذلك أم أخرجوا 



رب أفعال العباد عن خلق اهللا تعاىل؛ ألن تعلق مشيئة الرب بأفعال العباد من الظلم الذي جيب ترتيه ال
  .عنه بزعمهم، ومسوا ذلك عدالً

)١/٤١٢(  

  

يف مسألة احلسن والقبح، بإثبات احلسن : وكال القولني يف االحنراف من جنس القولني املتقدمني، أي
  .والقبح العقليني، ونفي احلسن والقبح العقليني، وإخراجهما ذلك عن معىن املالءمة واملنافرة

  .اء يف ذاا حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع باألمر أو النهيوقد دلت الدالئل الشرعية على أن األشي
  .فاهللا تعاىل مسى املأمور معروفاً واحلالل طيباً، كما مسى املنهي عنه منكراً واحلرام خبيثاً

حرم علَيهِم  بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويBù'tƒمچمNèd: ((كما قال تعاىل
y[ح¯´"t6y‚ّ9$#]"وقال تعاىل]١٥٧: األعراف ،)) :y7tRqè=t"َ،o " َّلقُلْ أُح ملَّ لَهاذَا أُحم

 اتبالطَّي ٤: املائدة"[لَكُم.[  
إن األشياء يف ذاا متساوية فال : واألشاعرة الذين قالوا إمنا يعرف احلسن والقبيح من الشرع فقط قالوا

سن والقبح يف ذاا، ونشأ عن ذلك نفي حكمة الرب تعاىل، فعندهم ال فرق بني التوحيد توصف باحل
  والشرك، وإمنا صار التوحيد

....................................................................................  
 األمر والنهي النعكس احلسن حسناً باألمر به، وصار الشرك قبيحاً بالنهي عنه، ولو انعكس الواقع يف

  .والقبح
وهكذا احلال يف الصدق والكذب، والعدل والظلم، والطاعة واملعصية، واهلدى والضالل، واألبرار 

فال فرق يف حقيقة األمر بني إثابة األبرار باجلنة، وعقاب الفجار بالنار، . والفجار، وأهل اجلنة وأهل النار
فال حكم وال تعليل عندهم، فقد تقتضي املشيئة تعذيب . ة اإلهليةوإمنا األمر راجع إىل حمض املشيئ

  .األبرار، وتنعيم الفجار

)١/٤١٣(  

  

 فاهللا تعاىل -عندهم-فاألشياء يف ذاا سواء من األفعال أو األقوال أو الذوات، وإذا كان األمر كذلك 
وال على ما فعله من  غري مستحق للحمد على ما فعله من العدل، أو تركه من الظلم، -على هذا-

اإلحسان والنعمة، أو تركه من العذاب والنقمة؛ ألن الذي يستحق املدح واحلمد هو الذي يضع األشياء 
. مواضعها، وهؤالء عندهم أن مجيع األفعال جائزة وال فرق بينها، وهذا يتضمن نفي حكمة الرب تعاىل



  .أمره ويه وفعلهوهذا باطل، فاهللا تعاىل حكيم يضع األشياء يف مواضعها يف 
. واآلخرون وهم املعتزلة نزهوه عن فعل القبيح بناء على مفهوم القبح العقلي الذي أثبتوه، وال حقيقة له

  .فهم سووا اهللا خبلقه فيما حيسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه
قيقة الكونية، مل مييز بني العلم فمن نظر إىل القدر فقط، وعظّم الفناء يف توحيد الربوبية، ووقف عند احل

واجلهل، والصدق والكذب، والرب والفجور، والعدل والظلم، والطاعة واملعصية، واهلدى والضالل، 
والرشد والغي، وأولياء اهللا وأعدائه، وأهل اجلنة وأهل النار، وهؤالء مع أم خمالفون بالضرورة لكتب 

ضرورة احلس والذوق، وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم اهللا ودينه وشرائعه، فهم خمالفون أيضاً ل
البد أن يلتذ بشيء ويتأمل بشيء، فيميز بني ما يؤكل ويشرب، وما ال يؤكل وال يشرب، وبني ما يؤذيه 

  .من احلر والربد، وما ليس كذلك، وهذا التمييز بني ما ينفعه ويضره هو احلقيقة الشرعية الدينية
  .اخل..." ر فقط وعظم الفناءفمن نظر إىل القد"قوله 

يتكلم الشيخ هنا عن اجلربية من غالة الصوفية الذين يغلون يف إثبات القدر ويفنون يف توحيد الربوبية، 
  .ويقفون عند احلقيقة الكونية ويعرضون عن األمر والنهي وهم الذين تقدم تسميتهم باملشركية

)١/٤١٤(  

  

عن الشرع، ويقفون عند احلقيقة الكونية، وهي كون اهللا فهؤالء ينظرون إىل القدر وحده، ويعرضون 
وهؤالء مل مييزوا ومل يفرقوا بني األضداد، فلم يفرقوا بني العلم واجلهل، وال بني . تعاىل خالق كل شيء

الصدق والكذب، وال بني الطاعة واملعصية، وال بني الرب والفجور، وال بني العدل والظلم، وال بني 
  . بني الرشد والغي، وال بني أولياء اهللا وأعدائه، وال بني أهل اجلنة وأهل الناراهلدى والضالل، وال

ويرون أن حقيقة التوحيد وكماله، عدم التفريق بني األشياء يف ذاا، فتحقيق التوحيد وشهود كمال 
   بعدم التمييز بني األشياء، ومىت-عندهم-الربوبية يكون 

....................................................................................  
فرق الشخص بني األشياء، سواء طاعة ومعصية، أو عدل وظلم، أو صدق وكذب، أو نافع وضار، أو 
واجب وحمرم، أو حسن وقبيح، أو غري ذلك، مل يكن موحداً وال حمققاً لشهود كمال توحيد الربوبية 

  .الذي يسمونه الفناء
  .شاعرة وغالة الصوفية على أن األشياء يف ذاا ال فرق بينها، بل هي سواءوقد اتفق األ

والفرق بني األشاعرة وغالة الصوفية يف هذا املقام، أن األشاعرة جعلوا الشرع مفرقاً بني األشياء اليت 
 هي عندهم متساوية يف ذاا، فجعلوا التمييز بني حسن الصدق وقبح الكذب مرده إىل الشرع فقط وإن

  .كانا متساويني يف نفس األمر



أما غالة الصوفية فوقفوا عند احلقيقة الكونية، وأعرضوا عن الشرع، فسووا بني األشياء يف ذاا ويف 
حكمها، ومل يفرقوا بينها ال يف ذاا وال من جهة الشرع، ويرون أن كمال املعرفة والتوحيد يف عدم 

وال بني الطاعة واملعصية، ال من حيث ذاا وال من التمييز، فال فرق عندهم بني الصدق والكذب، 
  .ناحية الشرع؛ ألم معرضون عن األمر والنهي

)١/٤١٥(  

  

واحلق أن هؤالء الذين يقفون عند احلقيقة الكونية وينظرون إىل القدر فقط ويعرضون عن الشرع، وال 
س واحلس والذوق والشرع، وقوهلم مييزون بني األشياء يف ذاا، هؤالء خمالفون بالضرورة للعقل والقيا

  ).١(من أبطل الباطل
  فكل أحد يفرق بذوقه بني ما يلتذ به مما يؤكل ويشرب وما ال يلتذ به، ويفرق

....................................................................................  
ق الناس بعقوهلم بني كثري مما ينفعهم وما حبسه بني ما يؤذيه من احلر والربد وما ليس كذلك، ويفر

يضرهم، وهذا التمييز بني ما ينفع وما يضر هو مضمون الشرع فهو احلقيقة الشرعية الدينية، كما أن 
هناك أموراً عرف الفرق بينها من جهة الشرع، فمن مل يفرق بني ما فرق بينه الشرع فهو ملحد مبخالفته 

  .للشرع والعقل
نتهي إىل حد يستوي عنده األمران دائماً فقد افترى، وخالف ضرورة احلس، ولكن ومن ظن أن البشر ي

قد يعرض لإلنسان بعض األوقات عارض كالسكر واإلغماء وحنو ذلك مما يشغله عن اإلحساس ببعض 
األمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود احلياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم مل يسقط إحساس 

 يرى يف منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فاألحوال اليت يعرب عنها باالصطالم والفناء نفسه، بل
والسكر وحنو ذلك إمنا تتضمن عدم اإلحساس ببعض األشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها 

  .لضعف متييزه ال تنتهي إىل حد يسقط فيه التمييز مطلقاً
  .اخل..." وي عنده األمرانومن ظن أن البشر ينتهي إىل حد يست"قوله 

  .يذكر الشيخ هنا أن من نفى التمييز بني األشياء مطلقاً، فهو خمالف لضرورة احلس
الفناء والسكر واالصطالم، وهي عبارات : وتكلم الشيخ هنا عن بعض مصطلحات الصوفية وهي

  .متقاربة مؤداها الوصول إىل حالة يفقد فيها الشخص التمييز بني األشياء
__________  

  .٣١١-٣١٠، ٨/١٠٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤١٦(  



  

 ال -كما يف املصطلحات السابقة-فيذكر الشيخ أن الشخص قد يكون يف بعض األحوال واألوقات 
مييز بني بعض األشياء؛ لوجود ما يشغله عن اإلحساس ببعض األمور، أما أن يسقط إحساسه بالكلية فال 

 ال يسقط إحساسه بالكلية، بل - مثالً-فالنائم . ، فهذا ال يكون مع وجود احلياةمييز بني األشياء مطلقاً
  .حيس بنفسه فريى يف منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى

....................................................................................  
فحالة . احلياة، فقد غلط على الشرع والقدر واحلسفمن زعم سقوط احلس والتمييز بالكلية مع وجود 

الفناء والسكر واالصطالم، إمنا تتضمن عدم اإلحساس ببعض األشياء دون بعض، فهي حالة نقص 
لضعف متييز صاحبها، ولكنها مع هذا الضعف ال تصل إىل حد يسقط فيه التمييز بني األشياء مطلقاً ما 

  .دامت حياته باقية فيه
يز يف هذا املقام مطلقاً، وعظّم هذا املقام فقد غلط يف احلقيقة الكونية والدينية قدراً ومن نفى التمي

غلط يف خلق اهللا ويف أمره، حيث ظن وجود هذا، وال وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح، وال : وشرعاً
  .مدح يف عدم التمييز والعقل واملعرفة

  .اخل..." ومن نفى التمييز يف هذا املقام مطلقاً"قوله 
  .ومن عظم مقام نفي التمييز مطلقاً، فقد غلط يف احلقيقة الكونية والدينية أي شرعاً وقدراً: أي

أما غلطه من جهة الشرع، فحيث مدح عدم التمييز بني األشياء، وهذا باطل؛ ألن عدم التمييز وعدم 
  .العقل واملعرفة غري ممدوح

طلقاً ميكن أن يوجد مع احلياة، وهذا باطل؛ ألنه وأما غلطه من جهة القدر، فحيث ظن أن عدم التمييز م
  .ال وجود له، فاهللا تعاىل مل يقدره ومل خيلقه

فمن ادعى وجود شيء غري موجود يف الواقع، فهو غالط من جهة احلقيقة الكونية القدرية، ومن مدح 
 ميدحه الشرع، شيئاً مل يثن عليه الشرع ومل يأت به، فهو غالط على احلقيقة الشرعية، حيث مدح ما مل

  .ودعا إىل ما مل يرد به الشرع

)١/٤١٧(  

  

أريد أن ال أريد، أو إن العارف ال حظّ له، أو إنه يصري كامليت بني : وإذا مسعت بعض الشيوخ يقول
فهذا إمنا ميدح منه سقوط إرادته اليت مل يؤمر ا، وعدم حظه الذي مل يؤمر -يدي الغاسل، وحنو ذلك 

  . يف طلب ما مل يؤمر بطلبه، وترك دفع ما مل يؤمر بدفعهبطلبه، وأنه كامليت
ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه ال حيس باللذة واألمل، والنافع والضار، فهذا خمالف 



  .لضرورة احلس والعقل، ومن مدح هذا فهو خمالف لضرورة الدين والعقل
  .اخل..." وإذا مسعت بعض الشيوخ يقول"قوله 
  . الشيخ هنا بعض عبارات الصوفية، ويناقشها، ويبني ما حتتمله من معىن صحيح وباطليذكر

أريد أال أريد، فهذا إمنا ميدح منه سقوط اإلرادة اليت مل يؤمر ا الشخص، إرادة احملرم، : فالعبارة األوىل
عصية فهذا حمرم أما سقوط إرادته مطلقاً حىت عن إرادة الطاعة وترك امل. وإرادة املفضوالت املباحة

كما أن سقوط اإلرادة مطلقاً حبيث ال . شرعاً؛ ألنه جيب على اإلنسان أن يريد الطاعة وترك املعصية
  .يريد أن يفعل وال يترك خمالف للحقيقة الكونية

وهي قوهلم إن العارف ال حظ له، فهذا ميدح منه عدم حظه الذي مل يؤمر بطلبه، : وأما العبارة الثانية
  .وظ الدنيا اليت مل يؤمر بطلبها، أما احلظوظ اليت أمر ا فإنه ال ميدح بتركهاترك حظ: أي

....................................................................................  
يت إن العارف يصري كامليت بني يدي الغاسل، فهذا إمنا ميدح كونه كامل: وهي قوهلم: وأما العبارة الثالثة

  .يف ترك طلب ما مل يؤمر بطلبه، وترك دفع ما مل يؤمر بدفعه
أما أن يكون كامليت بالنسبة جلميع األقدار، فهذا خمالف للحس والعقل والشرع، فإذا أحسن بالربد، أو 
اجلوع، أو اخلوف، فعل ما يدفع ذلك، وهذا أمر معلوم باحلس والعقل، كما أن مقتضى الشرع أن نفر 

  . قدر اهللامن قدر اهللا إىل
  :والفناء يراد به ثالثة أمور

)١/٤١٨(  

  

 وهو الفناء الديين الشرعي، الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، هو أن يفىن عما مل يأمر -أحدها 
اهللا به بفعل ما أمر اهللا به، فيفىن عن عبادة غريه بعبادته، وعن طاعة غريه بطاعته وطاعة رسوله، وعن 

التوكل عليه، وعن حمبة ما سواه مبحبته وحمبة رسوله، وعن خوف غريه خبوفه، حبيث التوكل على غريه ب
: ال يتبع العبد هواه بغري هدى من اهللا، وحبيث يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، كما قال تعاىل

((ِ@è %ريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤةٌ إِنْ كَانَ َآبارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمت
 يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخت

 رِهبِأَم به ورسوله، فهذا كله هو مما أمر اهللا ]٢٤: التوبة"[اللَّه.  
 وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفىن عن شهود ما سوى اهللا تعاىل، فيفىن -وأما الفناء الثاين 

مبعبوده عن عبادته، ومبذكوره عن ذكره ومبعروفه عن معرفته، حبيث قد يغيب عن شعوره بنفسه ومبا 
زم طريق اهللا، وهلذا مل يعرض فهذا حال ناقص، قد يعرض لبعض السالكني، وليس هو من لوا-سوى اهللا 



  . والسابقني األولني- صلى اهللا عليه وسلم -مثل هذا للنيب 
ومن جعل هذا اية السالكني فهو ضال ضالالً مبيناً، وكذلك من جعله من لوازم طريق اهللا فهو خمطئ، 

صل لكل بل هو من عوارض طريق اهللا اليت تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم اليت حت
  .سالك

   فهو الفناء عن وجود السوى، حبيث يرى أن وجود-وأما الثالث 
....................................................................................  

املخلوق هو عني وجود اخلالق، وأن الوجود واحد بالعني، فهذا قول أهل اإلحلاد واالحتاد، الذين هم من 
  .لعبادأضل ا

)١/٤١٩(  

  

وأما خمالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤالء ال ميكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان 
مشاهداً للقدر من غري متييز بني املأمور واحملظور، فعومل مبوجب ذلك مثل أن يضرب وجياع حىت يبتلى 

فقد نقض قوله، وخرج عن أصل مذهبه،  فإن الم من فعل ذلك به وعابه -بعظيم األوصاب واألوجاع 
هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق اهللا وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن : وقيل له

فقد تبني بضرورة العقل فساد قول . كان القدر حجة لك فهو حجة هلذا، وإال فليس حبجة ال لك وال له
  .من ينظر إىل القدر، ويعرض عن األمر والنهي

  .اخل..." والفناء يراد به ثالثة أمور"قوله 
  :هي) ١(العدم والذهاب والزوال، وللفناء أقسام ثالثة: الفناء يف اللغة هو

الفناء الديين الشرعي، وهو الفناء مبا يريد اهللا تعاىل عن غريه، فيفىن بعبادة اهللا تعاىل عن عبادة : األول
خلوف هنا اخلوف العبادي اإلرادي، وهذا اخلوف ال غريه، وباخلوف منه عن خوف غريه، واملراد با

يصل إىل درجة التجرد من اخلوف الطبيعي، كاخلوف من السبع والعدو وحنو ذلك، فإن هذا اخلوف 
الطبيعي ليس مبذموم مطلقاً إال حني يصل إىل حد ترك ما أوجب اهللا تعاىل، فيكون مذموماً، كمن يترك 

  .لقتل أو العدواجلهاد الواجب يف سبيل اهللا خوف ا
فيفىن عن التوكل على غري اهللا بالتوكل على اهللا، وعن طاعة غري اهللا بطاعته : وهكذا بقية العبادات

  وطاعة رسوله، وعن حمبة غري اهللا مبحبته وحمبة رسوله،
....................................................................................  

  . العبد هواه بغري هدى من اهللا، وحبيث يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامهاحبيث ال يتبع
__________  



، مدارج السالكني ٢٦٠، طريق اهلجرتني ص ٣٤٣-١١/٣٣٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(
١/١٦٧.  

)١/٤٢٠(  

  

أَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وè %@ِ)): كما قال تعاىل
 هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْتراقْت

 رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرمن فين عما مل يأمر اهللا به بفعل ما أمر اهللا به فقد ، فكل]٢٤: التوبة"[فَت 
  .جاء مبا أمر اهللا به ورسوله من الفناء الشرعي

الفناء عن شهود السوى، وهو الفناء باهللا ويف اهللا، وهذا الفناء يذكره بعض الصوفية، وحقيقته أن : الثاين
حىت عن نفسه يفىن مبعبوده عن يفىن عن شهود ما سوى اهللا تعاىل، فيغيب عن شعوره مبا سوى اهللا 

يفىن : يرجع إىل العبد أي" مبعبوده"عبادته ومبذكوره عن ذكره، ومبعروضه عن معرفته، والضمري يف قوله 
يفىن بربه عن عبادة : يصلح أن يكون راجعاً للعبد أو للرب، أي" عن عبادته"والضمري يف قوله . بربه

عبادة العبد لربه، وأن يضاف إىل : ن يضاف إىل الفاعل حنوربه، أو عن عبادته لربه؛ ألن املصدر جيوز أ
  .عبادة الرب: املفعول حنو

يفىن بربه : مبذكوره عن ذكره، ومبعروفه عن معرفته، ومثله مبشهوده عن شهوده أي: وهكذا بقية اجلمل
  .عن شهوده إياه، أو شهوده اهللا: عن شهود ربه ،أي

 ا، فهي من العوارض اليت تعرض لبعض السالكني، وحال صاحب هذا الفناء حال ناقصة ال ميدح
  .وليست هي من لوازم الطريق إىل اهللا، وهذا النوع من الفناء معدود عند الصوفية أعلى مقامات الدين

....................................................................................  

)١/٤٢١(  

  

، بل غاية صاحبه أن يكون معذوراً إذا وقع له ذلك من غري قصد إليه وال حتر واحلق أنه ليس من الدين
بل .  مل حيصل له هذا الفناء-وهو أكمل اخللق وأعلمهم باهللا- - صلى اهللا عليه وسلم -له، والرسول 

كان يشعر مبن حوله، ومبن وراءه يف الصالة، حىت كان يسمع بكاء الصيب وهو يصلي فيخفف صالته 
  .لذلك

الفناء عن وجود السوى، حبيث يرى أن وجود املخلوق هو عني وجود اخلالق، فالوجود عنده : لثالثا
اعتقاد أال موجود إال اهللا، وهذا مذهب أهل اإلحلاد واالحتاد القائلني : واحد بالعني، وحقيقة ذلك



  .بوحدة الوجود، الذين هم أضل العباد
لكونية القدرية يوجب عدم التمييز بني املأمور واحملظور وهؤالء الذين يزعمون أن النظر إىل احلقيقة ا

  .خمالفون للعقل والقياس، كما أم خمالفون للشرع
فإن الواحد منهم ال ميكنه أن يطرد قوله، ألنه إذا كان مشاهداً للقدر من غري متييز بني املأمور واحملظور، 

ن يضربه ومينعه حقه؛ ألنه إن الم غريه أو عابه وال بني الظامل واملظلوم، فيلزمه أال يلوم وال يعيب على م
  .فقد نقض مذهبه يف عدم التمييز ويف الفناء عن شهود السوى

هذا الذي ظلمك فعل ذلك بقدر اهللا تعاىل، فخلق اهللا وقدره ومشيئته واقع عليك وعليه، فإن : فيقال له
  .كان القدر حجة لك فهو حجة ملن ظلمك، وإال فليس حبجة ال لك وال له
  .وذا يتبني فساد من ينظر إىل القدر ويعرض عن أوامر الشرع ونواهيه

)١/٤٢٢(  

  

 ur)خb: ((واملؤمن مأمور بأن يفعل املأمور، ويترك احملظور، ويصرب على املقدور، كما قال تعاىل
: قصة يوسف، وقال تعاىل يف ]١٢٠: آل عمران"[تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا 

))¼çm¯ Rخ ( رأَج يعضلَا ي فَإِن اللَّه بِرصيقِ وتي نْڑمüدZ،َإsكJّفالتقوى ] ٩٠: يوسف" [$#٩
 إِن وعد اللَّه حق واستغفر٩ô¹$$sù ژة÷: ((فعل ما أمر اهللا به، وترك ما ى اهللا عنه، وهلذا قال تعاىل

ر دمبِح حبسو بِكذَنجچل يشبِالْع كب"x6ِ/M}$#ur] "فأمره مع االستغفار بالصرب، ]٥٥: غافر ،
 يف احلديث - صلى اهللا عليه وسلم -فإن العباد البد هلم من االستغفار أوهلم وآخرهم، قال النيب 

 أكثر يا أيها الناس توبوا إىل ربكم، فوالذي نفسي بيده إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم: (الصحيح
  ).٢)(إنه لَيغانُ على قليب، وإين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة: (، وقال)١) (من سبعني مرة

__________  
 يف اليوم - صلى اهللا عليه وسلم -أخرجه بنحوه البخاري يف كتاب الدعوات، باب استغفار النيب ) ١(

ومسلم يف ".  وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة ولفظه واهللا إين ألستغفر اهللا٦٣٠٧والليلة برقم 
يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب إىل اهللا يف اليوم "كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ولفظه 

  .٢٧٠٢برقم " مائة مرة
  .٢٧٠٢أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار برقم ) ٢(

)١/٤٢٣(  

  



اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي، وإسرايف يف أمري، وما أنت أعلم به مين، اللهم اغفر يل : (قولوكان ي
خطئي وعمدي، وهزيل وجدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت 

  ).١)(وما أعلنت، وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت
....................................................................................  

وقد ذكر عن آدم أيب البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أيب 
ه فما اجلن أنه أصر متعلقاً بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أبا

 اللَّه الْمنافقني والْمنافقَات والْمشرِكني والْمشرِكَات ويتوب اللَّهj9 د‹مj‹yèة>z: ((ظلم، قال تعاىل
  ].٧٣: األحزاب"['§mدٹJJ$علَى الْمؤمنِني والْمؤمنات وكَانَ اللَّه غَفُورا 

 أَنه لَا sù$$و÷=Onَ)): الستغفار يف غري آية، كما قال تعاىلوهلذا قرن سبحانه وتعاىل بني التوحيد وا
 اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه وقال تعاىل]١٩: حممد"[إِلَه ،))) : #

qكJ›ة(tGَ™$$sù هإِلَي çnrَّےمچدtGَ™$#ur]"وقال تعاىل]٦: فصلت ،)) :٩!چ #
أُح ابتبِريٍ كيمٍ خكنْ حلَد نم لَتفُص ثُم هاتَآي تم١(ك ( ريشبو يرذن هنم نِي لَكُمإِن وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا ت

  ].٣-١: هود"[wK|،oB'وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعا حسنا إِلَى أَجلٍ ) ٢(
__________  

اللهم اغفر : - صلى اهللا عليه وسلم -أخرجه بنحوه البخاري يف كتاب الدعوات، باب قول النيب ) ١(
، ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار برقم ٦٣٩٨يل ما قدمت وما أخرت برقم 

٢٧١٩.  

)١/٤٢٤(  

  

يطان أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوين بال يقول الش: (ويف احلديث الذي رواه ابن أيب عاصم وغريه
إله إال اهللا واالستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم األهواء، فهم يذنبون وال يتوبون، ألم حيسبون أم 

  ).١)(حيسنون صنعاً
 إِني لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانكbr &((وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل عن ذي النون أنه نادى يف الظلمات 

 نم تْڑكُنüدJخ"=©à9$#]"قال تعاىل] ٨٧:األنبياء)) :$uZِ٦yftGَ™$$sù اهنيجنو لَه 
 صلى اهللا عليه وسلم -، قال النيب ]٨٨: األنبياء"[$#Jّ٩كB÷sدZدtûüمن الْغم وكَذَلك ننجِي 

  دعوة: (-
....................................................................................  
  ).٢)(أخي ذي النون ما دعا ا مكروب إال فرج اهللا ا كربه



....................................................................................  
  .اخل..." واملؤمن مأمور بأن يفعل املأمور ويترك احملظور"قوله 

__________  
، وابن أيب عاصم يف السنة )٨٤ص (والديلمي يف الفردوس ) ١/١٢٣(أبو يعلى يف مسنده أخرجه ) ١(

  .فيه عثمان ابن مطر وهو ضعيف: وقال) ١٠/٢٠٧(، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد ٧برقم 
، واإلمام أمحد يف ٣٥٠٥أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات، باب يف دعوة ذي النون، برقم ) ٢(

، وقال صحيح على شرطهما ومل ١/٥٠٥، واحلاكم يف مستدركه ١٤٦٢رقم  ب١/١٧٠مسنده 
  .خيرجاه، وصححه الذهيب يف تلخيصه

)١/٤٢٥(  

  

املؤمن مأمور بأن يفعل ما أمر به ويترك ما ي عنه، وهذه حقيقة التقوى، كما أنه مأمور بأن يصرب على 
: ا يف آيات كثرية ومنها قوله تعاىلما قدر عليه، وقد مجع اهللا بني التقوى والصرب، وذكر عاقبتهم

))bخ(ur ئًايش مهدكَي كُمرضقُوا لَا يتتوا وبِرصوقوله تعاىل يف قصة يوسف]١٢٠: آل عمران"[¨ ت ، :
))¼çm¯ Rخ ( رأَج يعضلَا ي فَإِن اللَّه بِرصيقِ وتي نْڑمüدZ،َإsكJّكما أمر ]. ٩٠: يوسف"[$#٩

 إِن وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك٩ô¹$$sù ژة÷: (( باالستغفار مع الصرب، كما قال سبحانهاهللا تعاىل
  ].٥٥: غافر"[وسبح بِحمد ربك بِالْعشي والْإِبكَارِ 

، وقد كان واإلنسان مهما بلغ من مرتلة فالبد له من االستغفار ألنه دليل التواضع وشعور العبد بالتقصري
 كان كثري - صلى اهللا عليه وسلم -األنبياء عليهم الصالة والسالم يكثرون االستغفار، والنيب حممد 

يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين : (االستغفار، وأمر بذلك كما قال يف احلديث الذي رواه مسلم وغريه
 صلى اهللا عليه - يقول النيب -البخاريالذي رواه -ويف احلديث اآلخر ) أتوب إليه يف اليوم مائة مرة

  ).واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة: (-وسلم 
....................................................................................  

فسر مبا " ليغان على قليب: "وقوله)  مرةإنه لَيغانُ على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة(ويف لفظ 
وهذا إمنا حيصل له مبا يناسب مقامه، ). ١( من غفلة عن الالئق به- صلى اهللا عليه وسلم -حيصل للنيب 

.  رفيع بل هو أرفع املقامات، فإذا نقص أو كاد استغفر ربه وتاب إليه- صلى اهللا عليه وسلم -فمقامه 
  :واالستغفار له ألفاظ وصيغ

  .اللهم اغفر يل: ارة يكون بطلب املغفرة بصيغة الدعاء كقول فت-



__________  
  .١٥/٢٨٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤٢٦(  

  

  .أستغفر اهللا: الفعل املزيد بالسني والتاء اللتني للطلب مثل:  وتارة يكون بصيغة االستفعال أي-
  .رحيميا اهللا إنك غفور :  وتارة بذكر اسم اهللا تعاىل كقوله-
لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني & br: (( وتارة يكون باالعتراف بالذنب كقول ذي النون عليه السالم-

 نم تْڑكُنüدJخ"=©à9$#]"وقد اجتمعت هذه األنواع يف احلديث الذي رواه ]. ٨٧: األنبياء
قل اللهم إين : (دعو به يف صاليت قاليا رسول اهللا علمين دعاء أ: قلت: أبوبكر الصديق رضي اهللا عنه

ظلمت نفسي ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت 
  ).١(إخل) الغفور الرحيم

  كنهاية الصالة، وقيام الليل يف:  وقد ورد االستغفار يف اية األعمال-
....................................................................................  
"  اللَّه إِن اللَّه غَفُور رحيمtGَ™$#ur َّےمچدr#: (((السحر، واية أعمال احلج كما قال تعاىل

  ].١٩٩: البقرة[
  .وهذا يدل على توقع النقص والتقصري كما أنه دليل التواضع

 أَنه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستغفرsù $$و÷=Onَ)):  تعاىلوكثرياً ما يقرن االستغفار بالتوحيد كما يف قوله
  ).٢](١٩: حممد!"[خ%Rs/٧پخڑ

ومجاع ذلك أنه البد له يف األمر من أصلني، والبد له يف القدر من أصلني، ففي األمر عليه االجتهاد يف 
العمل بذلك، مث عليه أن يستغفر ويتوب االمتثال علماً وعمالً، فال يزال جيتهد يف العلم مبا أمر اهللا به، و

  .من تفريطه يف املأمور، وتعديه للحدود
__________  

، ومسلم يف كتاب ٦٣٢٦أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب الدعاء يف الصالة، برقم ) ١(
  .٦٨٦٩الذكر والدعاء برقم 

  .١١/٦٩٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/٤٢٧(  

  



 إذا - صلى اهللا عليه وسلم -ع أن ختتتم مجيع األعمال باالستغفار فكان النيب وهلذا كان من املشرو
 ur#$Jّ٩،كtGََّےجچدïْڑ: ((انصرف من صالته استغفر ثالثاً، وقد قال تعاىل

فقاموا الليل مث ختموا باالستغفار، وآخر سورة نزلت قوله ] ١٧: آل عمران/"[خ{$$ysَ™F'$ح
فَسبح ) ٢(ورأَيت الناس يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجا ) ١(ه والْفَتح جاَء نصر اللَّ) خsŒ#: ((تعاىل

 صلى -، ويف احلديث الصحيح أنه كان ]سورة النصر"[؟R/#§qs$بِحمد ربك واستغفره إِنه كَانَ 
) هم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يلسبحانك الل: ( يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده-اهللا عليه وسلم 
  ).١(يتأول القرآن

وأما يف القدر فعليه أن يستعني باهللا يف فعل ما أمر به، ويتوكل عليه، ويدعوه، ويرغب إليه، ويستعيذ به، 
فيكون مفتقراً إليه يف طلب اخلري وترك الشر، وعليه أن يصرب على املقدور، ويعلم أن ما أصابه مل يكن 

  .أه مل يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليهليخطئه، وما أخط
  يا آدم أنت أبو البشر: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى، ملا قال

........................................................................................  
__________  

، ومسلم ٨١٧الليل، باب الدعاء يف الركوع برقم كتاب صالة ) ١/٢٧٤(أخرجه البخاري ) ١(
  .٤٨٤كتاب الصالة برقم ) ١/٣٥٠(

)١/٤٢٨(  

  

خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مالئكته، ملاذا أخرجتنا ونفسك من اجلنة؟ فقال له 
 urمtآ|س#((أنت موسى الذي اصطفاك اهللا بكالمه، فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق : آدم

 هبر م٣َآد"uqtَsù]"آدم موسى: بكذا وكذا سنة، قال: قال] ١٢١: طه وذلك أن موسى ). ١(فحج
ولكن -مل يكن عتبه آلدم ألجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له 

ب، وأن يستغفروا من ألجل املصيبة اليت حلقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إىل القدر يف املصائ
  ].٥٥: غافر!"[خ%Rs/٧پخڑ إِن وعد اللَّه حق واستغفر٩ô¹$$sù ژة÷: ((املعائب، كما قال تعاىل

  .اخل..." ومجاع ذلك أنه البد له يف األمر من أصلني"قوله 
  :البد للعبد يف األمر والشرع من أصلني

  . االجتهاد يف االمتثال علماً وعمالً-١
غفار والتوبة من التفريط يف أداء املأمور أو تعديه احلدود، فاالستغفار مطلوب من العبد قبل  االست-٢

  .التوبة؛ ألنه قد يكون سبباً يف التوبة، كما أنه مطلوب بعد التوبة لكونه من أسباب قبوهلا



  ):٢(والبد يف القدر من أصلني
  فتقار إليه يف طلب االستعانة باهللا يف فعل املأمور والتوكل على اهللا واال-١

....................................................................................  
  .اخلري، وترك الشر

  . الصرب على املقدور، ويعلم بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه-٢
ر إىل القدر يف ذلك حديث احتجاج آدم ومن النصوص الدالة على التوبة، والصرب على املصيبة، والنظ

  .وموسى عليهما السالم
وهذا احلديث مما يتعلق به اجلربية يف االحتجاج بالقدر على الذنب، وقد وقف الناس من هذا احلديث 

  .مواقف عدة
__________  

، ومسلم يف كتاب ٦٦١٤أخرجه البخاري يف كتاب القدر باب حتاج آدم وموسى عند اهللا، برقم ) ١(
  .٢٦٥٢لقدر برقم ا
  .٧٧-٨/٧٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(

)١/٤٢٩(  

  

إمنا حجه ألنه : فاجلربية استدلوا به كما تقدم، والقدرية ردوه حبجة أنه آحاد، ومن األجوبة قول من قال
  .أبوه، وإال فاحلجة ملوسى وهذا ضعيف
  :وأحسن ما قيل يف هذا احلديث قوالن

نب، وليس له ذلك ألنه قد تاب منه، ومن تاب من الذنب فهو كمن  أن موسى عاتب آدم على الذ-١
ال ذنب له، وله االحتجاج بالقدر إذا المه أحد على الذنب الذي تاب منه، لكن ال ينظر إىل القدر نظر 
وين املعصية على النفس؛ ألن هذا يضعف الشعور بالذنب واملعصية، وإمنا تكون عنده مبثابة املصيبة 

  .اهللا عنهاليت رفعها 
 وهو أحسنها أن عتب موسى على آدم مل يكن على الذنب وإمنا على املصيبة اليت هي اخلروج من -٢

فكان آلدم أن حيتج . اجلنة، واملصيبة ليس آلدم عليه السالم فيها دخل، فهو مل يرد اخلروج من اجلنة
  بالقدر على املصيبة وكانت احلجة

....................................................................................  
له على موسى عليه السالم وهذا هو الصواب، فيحتج بالقدر على املصائب ال على املعائب 

  ).١(واملعاصي



  .فالعبد ينظر إىل القدر يف املصائب لتخفيف وقعها على النفس، وليستقيم سلوكه عند املصيبة
 كان عابداً هللا، مطيعاً له، مستعيناً به، متوكالً عليه، من الذين أنعم -كركما ذ-فمن راعى األمر والقدر 

  .اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
__________  

  .٢٥٩-١١/٢٥٨، ٣٢٦-٢/٣٢٤، ٣٠٦-٨/٣٠٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤٣٠(  

  

نعبد وإِياك ) خx‚$ƒ: (( كقوله تعاىلوقد مجع اهللا سبحانه بني هذين األصلني يف غري موضع،
عüدètGَ،nS]"٥: الفاحتة[وقوله تعاىل ،)) :çnô‰ç6ôم$$sù هلَيكَّلْ عوتو ] "١٢٣: هود[ ،

 tBur`: ((، وقوله تعاىل]١٠: الشورى"[&Réدٹ=م توكَّلْت وإِلَيه ـmّ‹n=tد: ((وقوله تعاىل
خم لْ لَهعجي قِ اللَّهتا يج٢(ر ( إِنَّ اللَّه هبسح وفَه لَى اللَّهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحثُ لَا ييح نم قْهزريو

، فالعبادة له واالستعانة به، وكان ]٣: الطالق%"[Y'ô‰s#بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء 
، فما مل يكن باهللا ال يكون، )١)(اللهم منك ولك: ( األضحية يقول عند- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

  .فإنه ال حول وال قوة إال باهللا، وما مل يكن هللا ال ينفع وال يدوم
  .اخل..." فمن راعى األمر والقدر"قوله 

 العبادة -١: أراد الشيخ أن جيمع بني األمور األربعة السابقة يف األمر والقدر، فذكر أنه البد من أصلني
  . االستعانة-٢

  .فالعبادة تكون بفعل املأمور وترك احملظور والصرب
نعبد وإِياك ) خx‚$ƒ: ((واالستعانة طلب العون من اهللا تعاىل للقيام بشرعه، كما قال تعاىل

عüدètGَ،nS."  
....................................................................................  

  :ذه اآلية تضمنت أنواع التوحيد الثالثةوه
، فإفراده باالستعانة دليل على "ètGَ،nSدü عur)خy‚$ƒ: ((أما توحيد الربوبية فيدل عليه قوله

  .أنه هو الذي بيده التدبري واخللق وحده، وأنه املالك لكل شيء وبيده اخلري
__________  

، وابن ماجه ٢٧٩٥ا يستحب من الضحايا برقم أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الضحايا، باب م) ١(
، وأمحد يف مسنده ٣١٢١ برقم - صلى اهللا عليه وسلم -يف كتاب األضاحي، باب أضاحي رسول اهللا 

  .، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب١/٤٦٧، واحلاكم ٣/٣٧٥



)١/٤٣١(  

  

، فهو سبحانه املستحق "ç7÷ètR‰ك) خx‚$ƒ: ((وأما توحيد العبادة واإلهلية فيدل عليه قوله تعاىل
  .للعبادة وحده دون سواه

وأما توحيد األمساء والصفات، فوجه داللة اآلية عليه، أنه ما دام هو املعبود وحده واملستعان وحده دون 
فيوحد اهللا تعاىل بالعبادة . سواه فالبد أن يكون ذلك منعوتاً بأكمل النعوت ومسمى باألمساء احلسىن

: فقوله) اللهم منك ولك: ( يقول عند األضحية- صلى اهللا عليه وسلم -قد كان النيب واالستعانة، و
  .يدل على العبودية واأللوهية واإلخالص): لك: (يدل على الربوبية، وقوله) منك(

  .فما مل يكن باهللا ال يكون ألنه ال حول وال قوة إال باهللا، وما مل يكن هللا ال ينفع وال يدوم
  :من أصلنيوالبد يف عبادته 

موافقة أمره الذي بعث به رسله، وهلذا كان عمر بن اخلطاب رضي : إخالص الدين له، والثاين: أحدمها
اللهم اجعل عملي كله صاحلاً، واجعله لوجهك خالصاً، وال جتعل ألحد فيه : اهللا عنه يقول يف دعائه

 أَيكُم أَحسن عملًا ٩د‹uqè=ِ7u.نNِ)): وقال الفضيل ابن عياض رمحه اهللا يف قوله تعاىل. شيئاً
إن العمل إذا كان : قال. يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟: قيل. أخلصه وأصوبه: ، قال]٢: امللك"[

خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل، حىت يكون خالصاً صواباً، 
  . السنةواخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون على

وهلذا ذم اهللا املشركني يف القرآن على اتباع ما شرع هلم شركاؤهم من الدين الذي مل يأذن به اهللا من 
لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من الدينِ & Pr÷: ((عبادة غريه، وفعل ما مل يشرعه من الدين، قال اهللا تعاىل

 اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمين احلق أنه ال ]٢١ :الشورى"[مم حرموا ما مل حيرمه اهللا، والدكما ذمهم على أ ،
  .حرام إال ما حرمه اهللا، وال دين إال ما شرعه اهللا

  .اخل..." والبد يف عبادته من أصلني"قوله 
  .يبني الشيخ أنه البد يف العبادة من أصلني مها شرطا قبول العمل والعبادة

)١/٤٣٢(  

  

  . املتابعة واملوافقة لشرع اهللا-٢  اإلخالص هللا تعاىل-١
 أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَهtBur $: ((!ومن دالئل شرط اإلخالص قوله تعاىل

tûïدe$!#$]"٥: البينة.[  
....................................................................................  



قال ] ٢: امللك"[ أَيكُم أَحسن عملًا ٩د‹uqè=ِ7u.نNِ)): تابعة قوله تعاىلومن دالئل شرط امل
إن العمل إذا كان : "يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: ، قيل"أخلصه وأصوبه: "الفضيل بن عياض

اباً، خالصاً ومل يكن صواباً مل يقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل، حىت يكون خالصاً صو
  ".واخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون على السنة

  ).١)(من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: (- صلى اهللا عليه وسلم -ومن األدلة قوله 
كثري من الناس يطلق اإلخالص على االجتهاد يف العمل، وبذل الوسع فيه، وهذا أقرب ما يصدق : تنبيه

. ، أما اإلخالص يف الشرع فيقصد به إخالص النية والقصد هللا وحدهعليه اسم اجلد والصدق يف العمل
  .فاملخلص هو الذي أراد بعمله وجه اهللا تعاىل دون سواه

  .نعم اإلخالص يدفع إىل اجلد يف العمل، لكن ليس كل جاد يف عمله يعد خملصاً
  :مث إن الناس يف عبادته واستعانته على أربعة أقسام

  . وبه، يعبدونه ويستعينونهفاملؤمنون املتقون هم له
وطائفة تعبده من غري استعانة وال صرب، فتجد عند أحدهم حترياً للطاعة والورع، ولزوم السنة، لكن 

  .ليس هلم توكل واستعانة وصرب، بل فيهم عجز وجزع
__________  

  .٤٤٩٣أخرجه مسلم يف كتاب األقضية برقم ) ١(

)١/٤٣٣(  

  

رب، من غري استقامة على األمر وال متابعة للسنة، فقد ميكَّن أحدهم، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وص
ويكن له نوع من احلال باطناً وظاهراً، ويعطى من املكاشفات والتأثريات ما مل يعطه الصنف األول، 

ولكن ال عاقبة له، فإنه ليس من املتقني، والعاقبة للتقوى، فاألولون هلم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق 
 يفسده صاحبه باجلزع والعجز، وهؤالء ألحدهم حال وقوة، ولكن ال يبقى له إال ما وافق فيه إن مل

  .األمر واتبع فيه السنة
  .وشر األقسام من ال يعبده وال يستعينه، فهو ال يشهد أن عمله هللا، وال أنه باهللا
والوعد والوعيد خري من فاملعتزلة وحنوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم يف تعظيم األمر والنهي 

هؤالء اجلربية القدرية الذين يعرضون عن الشرع واألمر والنهي، والصوفية هم يف القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خري من املعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض األمر والنهي، 

والفناء يف ذلك، فيصريون أيضاً معتزلني والوعد والوعيد، حىت جيعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية 
  جلماعة املسلمني وسنتهم، فهم معتزلة من هذا



....................................................................................  
 الوجه، وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك املعتزلة، وكلتا الطائفتني نشأت يف

  .البصرة

)١/٤٣٤(  

  

وإمنا دين اهللا ما بعث به رسله، وأنزل به كتبه، وهو الصراط املستقيم، وهو طريق أصحاب رسول اهللا 
: ، خري القرون، وأفضل األمة، وأكرم اخللق على اهللا بعد النبيني، قال تعاىل- صلى اهللا عليه وسلم -
 والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم  الْأَولُونَ من الْمهاجِرِينur$#٩،،"٦خ)cqàڑ((

فرضي عن السابقني األولني رضاء مطلقاً، ورضي عن التابعني هلم ] ١٠٠: التوبة"[مçm÷Ztورضوا 
 خري القرون القرن الذي: ( يف األحاديث الصحيحة- صلى اهللا عليه وسلم -بإحسان، وقد قال النيب 

  ).١)(بعثت فيهم مث الذين يلوم مث الذين يلوم
من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات، فإن احلي ال : وكان عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه يقول

، أبر هذه األمة قلوباً، وأعمقها علماً، - صلى اهللا عليه وسلم -تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد 
، وإقامة دينه، فاعرفوا هلم حقهم، - صلى اهللا عليه وسلم -اختارهم اهللا لصحبة نبيه وأقلها تكلفاً، قوم 

يا معشر : وقال حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه). ٢(ومتسكوا ديهم، فإم كانوا على اهلدى املستقيم
، ولئن أخذمت القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فواهللا لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعيداً

  ).٣(مييناً ومشاالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً
....................................................................................  

__________  
كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور، برقم ) ٢/٩٣٨(أخرجه بنحوه البخاري ) ١(

  .٢٥٣٣ب فضائل الصحابة، برقم كتا) ٤/١٩٦٣(، ومسلم ٢٦٥٢
  ).١/٢١٤(والبغوي يف شرح السنة ) ٣٦٨ص (أخرجه ابن عبدالرب يف جامع العلم وفضله ) ٢(
 صلى اهللا عليه -كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول اهللا ) ١٣/٧٢٨٢(أخرجه البخاري ) ٣(

  .٧٢٨٢ برقم -وسلم 

)١/٤٣٥(  

  



 خطاً، وخط - صلى اهللا عليه وسلم -خط لنا رسول اهللا :  عنهوقد قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا
هذا سبيل اهللا وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، مث : (خطوطاً عن ميينه ومشاله، مث قال

: األنعام"[ سبِيله وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن: ((قرأ
١])(١٥٣.(  

صراطَ ) ٦(الصراطَ الْمستقيمd #$ ‰÷دtR$: ((وقد أمرنا سبحانه وتعاىل أن نقول يف صالتنا
 صلى -قال النيب ] ٧-٦: الفاحتة"[$#٩ز $!j9دtûüالَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا 

، وذلك أن اليهود عرفوا احلق ومل )٢)(اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون: (-اهللا عليه وسلم 
تعوذوا باهللا من فتنة العامل الفاجر والعابد : وهلذا كان يقال. يتبعوه، والنصارى عبدوا اهللا بغري علم
فَمنِ اتبع هداي فَلَا  يأْتينكُم مني هدى sù*خB¨$: ((وقال تعاىل. اجلاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون

تكفّل اهللا ملن قرأ القرآن، وعمل : ، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما]١٢٣: طه""[s+ô±o'٤يضلُّ ولَا 
  ).٣(مبا فيه أن ال يظل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة، وقرأ هذه اآلية

....................................................................................  
__________  

وقال صحيح على شرطهما ومل خيرجاه ) ٢/٣١٨(، واحلاكم يف مستدركه )١/٤٣٥(أخرجه أمحد ) ١(
  .ووافقه الذهيب

، وحسنه وأمحد ٢٩٥٣أخرجه الترمذي يف أبواب تفسري القرآن، باب سورة فاحتة الكتاب برقم ) ٢(
  .٣٧٩-٤/٣٧٨يف املسند 

 ٢/٣٨١من سورة طه، واحلاكم يف مستدركه ) ١٢٣(ربي يف تفسريه آلية أخرجه بنحوه الط) ٣(
  .وصححه ووافقه الذهيب

)١/٤٣٦(  

  

الَّذين يؤمنونَ ) ٢(ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقني ) O!9# (1$: ((وكذلك قوله تبارك وتعاىل
والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك ) ٣( رزقْناهم ينفقُونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلَاةَ ومما

: البقرة"[$#Jّ٩كےّ=خsكcqڑأُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم ) ٤(وبِالَْآخرة هم يوقنونَ 
  .ء مهتدون مفلحون، وذلك خالف املغضوب عليهم والضالني، فأخرب سبحانه وتعاىل أن هؤال]٥-١

صراط الذين أنعم عليهم من النبيني : فنسأل اهللا العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه املستقيم
والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، واحلمد 

ى اهللا على خري خلقه عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً إىل يوم هللا رب العاملني، وصل



  .الدين
  .اخل..." مث إن الناس يف عبادته واستعانته على أربعة أقسام"قوله 

  ):١(يذكر الشيخ هنا أن الناس يف عبادة اهللا تعاىل واستعانته أربعة أقسام
تعينون به وحده دون سواه، وهؤالء هم املؤمنون وهم خري الذين يعبدون اهللا تعاىل ويس: القسم األول

  .األقسام
أهل عبادة ولكنهم ليس عندهم استعانة باهللا وال صرب على املقدور، وهذا املنهج ينطبق : القسم الثاين

على نفاة القدر؛ ألم يثبتون األمر والنهي، ويغلون يف الوعد والوعيد، وينكرون : على املعتزلة، أي
  ويشبههم من يغفل عن. القدر

....................................................................................  
ربه وعن االستعانة به، وهذا يناسب من يعجبون بأعماهلم، ويغفلون عن رم، وهؤالء ال يكون عندهم 

  .صرب على املصائب، ألن نظرهم واستحضارهم للقدر ضعيف
__________  

  .٣٥٨-١٣/٣٢٣، ٦٧٤-٦٦٨، ٣٥-١٠/٣٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ١(

)١/٤٣٧(  

  

من هلم استعانة وصرب، ولكنهم ليسوا أهل عبادة، فهم معرضون عن األمر والنهي، أو أن : القسم الثالث
وهذا ينطبق على اجلربية من اجلهمية والصوفية . إميام باألمر والنهي ضعيف، فنظرهم واقف على القدر

  .وحنوهم، وقد تقدم أن جهم بن صفوان كان يقول باإلرجاء مع قوله باجلرب
بني املعتزلة واجلربية جند أن اجلربية خري من املعتزلة يف باب : وعند املوازنة بني القسم الثاين والثالث أي

-ل إن املعتزلة القدر، واملعتزلة خري من اجلربية يف باب األمر والنهي، أما من ناحية املوازنة العامة فنقو
 خري من اجلربية؛ ألن إنكار القدر مع إثبات األمر والنهي خري وأفضل من إثبات -على نفيهم القدر

  .القدر مع اإلعراض عن األمر والنهي
وهو شر األقسام، وهم من ال يعبدون اهللا وال يستعينون به، وهذا ينطبق على املالحدة، : القسم الرابع

ن املعتزلة؛ ألم يف األصل ينكرون القدر، فال استعانة عندهم وال صرب، مث وقد يصدق على املفرطني م
إذا فرط أحدهم يف األمر والنهي صار من هذا القسم، وقد يقرب ويشبه هذا املفرطون من فساق 

املسلمني عموماً، املفرطون يف العبادة، واملعرضون عن رم، فال يستعينون به، وال يذكرونه إال يف أشد 
  .ائد أحياناًالشد

....................................................................................  



)١/٤٣٨(  

  

التوحيد والصفات، :  هذه الرسالة القيمة املشتملة على بيان حقيقة األصلني- رمحه اهللا-مث ختم الشيخ 
ية والنقلية وما تبع ذلك من أصول وقواعد والشرع والقدر وبيان املذهب احلق فيهما، بالدالئل العقل

وفوائد، وتقسيمات، ختمها بأن دين اهللا تعاىل هو ما بعث به رسله، وأنه هو الصراط املستقيم، وهو ما 
وذكر آثاراً تدل على فضل الصحابة، وأم القدوة . مضى عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني

يتحقق بالعلم والعمل مبعرفة احلق واتباعه، فإن هذا هو صراط املنعم ملن جاء بعدهم، وأن اتباعهم إمنا 
  .خالف طريق املغضوب عليهم والضالني. عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

نسأله سبحانه وتعاىل أن يهدينا صراطه املستقيم، وأن جيعلنا من املنعم عليهم مبنه وكرمه، وجزى اهللا 
  .ما بينه خري اجلزاء، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمشيخ اإلسالم على 

)١/٤٣٩(  

  
  
  
  


